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65. KITAB TAFSIR
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Ar-Rahmaan dan ar-rahiim adalah dua nama yang berasal dari

kata rahmah. Ar-Rahiim dan ar-raahim memiliki makna yang sama,

seperti kata al 'aliim dan al 'aalim.

,3t *Y t'')t f jt yt *(Bismitlaahiruahmaanirrahiim.
Kitab Tafsir)- Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Kitab Tafsir Al

Qur'an". Adapun selainnya mengakhirkan basmalah. Kata 'tafsiir'
mengacu kepada pola kata taf iil dengan dasar kata al fasr, artinya
penjelasan. Dikatakan, "Fasartu ctsy-syai'a, ufsiruhu fasran, atau

fassartuhu, ufassiruhu tafsiiran, artinya aku rnenjelaskan/

menerangkan sesuatu. Makna dasar kata"al fasr" adalah pemeriksaan

air yang dilakukan seorang tabib untuk mengetahui penyakit yang ada

di dalamnya. Sebagian berpendapat, ia berasal dari kata "Fasirtu al
Farasa", artinya aku memacu kuda agar berlari dan keluar dari

pengepungan. Pendapat lain mengatakan bahwa kata tersebut adalah

penrbalikan dari kata safara, seperti kata jadzaba dan jabadza. Bila
dikatakan safctra, artinya dia menyingkap/membuka wajahnya. Dari

sini diambil kalimat, asfara ash-sltubh, artinya shubuh telah terang.

Kemudian para Ularna berbeda pendapat tentang tafsir dan

tak:,vil. Menurut Abu Ubaidah dan sekelompok ulama bahwa makna
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keduanya adalah salra. Sebagian berkata, "Tafsir adalah menjelaskan

maksud dari segi kata, sedangkan takwii adalah menjelaskan maksud

dari segi makna. Disana terdapat pendapat lain tentang perbedaan

antara keduanya. Saya akan menjelaskannya lebih detil di bagian akhir
pembahasan tentang tauhid.

y)t 4 )At t €?t ,f?t (Ar-Rahmaan ar-rahiim adalah

dua nama clari kata ar-rahmah). Maksudnya, keduanya merupakan

kata yang terambil dari kata ar-rahmah. Adapun rtr-rahmah menurut

bahasa artinya kelembutan dan kasih sayang. Atas dasar ini, maka
penggunaannya sebagai sifat Allah adalah majaz, sebagai ungkapan

tentang nikmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya.. Ia adalah sifat f il
(perbuatan) bukan sifat dzat (dzat). Sebagian berkata, "Ar-Rahmaan

bukan kata yang dibentuk dari kata lain berdasarkan perkataan

mereka, 'Apakah ar-rahmaan itu?'." Alasan ini mungkin dijawab

bahwa pada dasarnya mereka tidak mengerti sifat dan yang disifati.
Oleh karena itu, mereka tidak mengatakan "siapakah ar-rahmaan
itu?" Sebagian lagi berkata,"Ia termasuk'alam (nama) ditinjau dari
segi pemakaiannya yang lebih dominan, karena terkadang ia
digunakan tanpa diikuti oleh apa yang disifati, seperti firman Allah,
,sg:.r ;Vt *',f:), (Ar-Rahmaan bersemayam diatas Arsy),firman-

Nyu, g*1. riiil"r '# E $b (Apabila dikarakan kepada mereka

sujudlah kepada Ar-Rahmaan), {tman-Nya, ,#}t tq.\r 21ilr r/3r Ji
(Katakanlah; berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-
Rahmaan), dan firman-Nya, f"j, dt 4t '*; e; (hari Kami

mengumpulkan orang-orang bertakwa kepada Ar-Rahman), dan

lainnya. Namun, penggunaannya tanpa diikuti oleh apa yang disifati
tidak berkonsekuensi bahwa ia bukan kata sifat, sebab apa yang

disifati -jika telah diketahui- boleh dihapus dengan hanya
menyebutkan sifatnya saj a.

dtiJrj C,'6Jrl "t>r9 u;i;t. etlt'Olt (Kata ar-rahiim dan ar-

raahim adalah satu malvta, seperti ka'ta al 'aliim dan al 'aalim).
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Pemyataan ini bisa diterima bila ditinjau dari makna dasar kata
tersebut, karena polakatafo'ii/ termasuk bentuk mubalaghaft.l Maka

maknanya lebih mendalam daripada makna pada pola kata faa'il.
Terkadang pola kata fa'iil bermakna sifah musyabbahah (sifat yang

menunjukkan eksistensi) yang di dalamnya terdapat juga tambahan,

karena menunjukkan makna tsubut (statis), berbeda dengan pola kata

faa'il yang hanya menunjukkan makna huduts (dinamis). Mungkin
juga yang dimaksud Imam Bukhari dengan pernyataan di atas bahwa
pola kata fa'iil dalam kalimat itu bermakna fua'il (pelaku) bukan

bermakna maf'ul (objek), karena terkadang polakatafa'ii/ digunakan
dengan arti mafut (objek).2 Maka sengaja diberi batasan yang

menjelaskannya.

Kemudian terjadi perbedaan apakah ar-rahmaan dan ar-rahiim
memiliki makna yang sama sebagaimana halnya an-nadamaan dan
an-nadiim, sehingga jika keduanya disebutkan sekaligus hanya

sebagai penguat, atau keduanya berbeda dimana ar-rahmaan untuk di
dunia dan ar-rahiiz untuk di akhirat, karena rahmat Allah di dunia

mencakup orang mukmin dan orang kafir. Sedangkan rahmat-Nya di
akhirat hanya khusus bagi orang mukmin. Atau perbedaan keduanya

ditinjau dari segi lain, yaitu bahwa ar-rahmaan lebih mendalam

rnaknanya, karena ia mencakup seluruh nikmat dan asas-asasnya.

Dikatakan, 'fulan ghadhbaan" artinya dia dipenuhi kemarahan.

Kemudian diiringi dengan kata ar-rahiim untuk menjadi penyempurna

agar mencakup apa yang lebih halus lagi. Sebagian lagi berpendapat

bahwa ar-rahiim lebih mendalam maknanya karena apa yang menjadi
kandungan dari pola kata fa'iil. Adapun yang benar bahwa sisi

mub alaghaft (penekanan) pada keduanya berbeda.

Mubalaghah adalah pola kata yang mengandung makna 'sangat'. Misalnya,
"Ar-Rahiim" (sangat penyayang), "Al Aliim" (sangat mengetahui), dan
seterusnya. Berbeda dengan pola kata 'Faa'il', misalnya "Ar-Raahim" (yang
penyayang), "Al Aalim" (yang mengetahui), dan seterusnya. Wallahu A'lam.
Penerj.
Misalnya kata "Ar-Rajiim" bermakna yang terkutuk padahal ia mengikuti pola
kata " F a' iil ".. P enerj.
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Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Atha' Al Khurasani bahwa

ketika selain Allah telah menggunakan kata ar-raf;muan (seperti

Musailarnah), maka diiringi ur-ruhiim untuk menghilangkan

kerancuan, sebab tidak ada seorang pun yang menyandang kedua sifat

itu sekaligus, kecuali Allah.

Dari Ibnu Al Mubarak, "Ar-Ruhtnoan apabila diminta niscaya

akan memberi, sedangkan ar-rcrllim jika tidak diminta niscaya akan

murka." Diantara sesuatu yang syadz (ganjil) adalah riwayat dari AI

Mubanid dan Tsa'lab bahwa kata ur-rabmaon adalah kata Ibrani,

sedangkan or-rahiint adalah kata Arab. Pemyataan ini dibantah dan

dianggap lemah oleh Ibnu Al Anbari, Az-Zajjaj, dan selain keduanya.

Kata seperti ini memang didapatkan dalam bahasa Ibrani, tetapi

dengan lafazh ar-rakhiint.

1. Fatihatul Kitab (AI Faatihah)

!-"* o u l.ot tii

G \$'A \-u-, t-t-r2)t d +;\ri l:.q;i\
t

, j'*,. 'J.u's o\i J-i Ct :Ab ;tr *t ir
z c z -z I z._r-l*.. (Af-J")

a ,ti'

.-,tSJl al.\
.,- , 

,, 
, , -'*Jl 'rJJl cJL)'J

r,.-L*JL

c z'z.l z

\-bq

,;<)br
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Surah ini dinamakan "lJmmul Kitab" (induk Kitab) karena

penulisan mushhaf-mushhaf dimulai dengannya, dan demikian juga

bacaan dalam shalat. Ad-Diin artinya balasan, baik berupa kebaikan

maupun keburukan. Kamaa tadiinu tudaanu (sebagaimana engkau

berbuat demikian juga engkau dibalas).

Mujahid berkata, "Ad-Diin artinya perhitungan. Dikatakan,
"macliniin " artinya diperhitungkan.
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Keterangan Hadits:

(Beb Fttcttihutul Kitab). Maksudnya, tentang keutantaannya,

atau penafsirannya, atau apa yang lebih umum daripada itu disertai

batasan syarat-syaratnya.
.z? ,l 6 ,, t -r-JlsJl al lb q.\

(Suruh ini clinunrukcm "Ummul Kitab" [induk Al KitubJ kurenu

penulisan ntushhaf-ntushhc{ clintulai dengann.r-o, clun demikiun iugu
hucuctrt cleium shalut).Ini adalah perkataan Abu Ubaidah di awal kitab

Mujaz Al Qur'an, tetapi redaksinya; Surah-surah Al Qur'an merniliki
beberapa nan'la. Diantaranya bahwa 'Al Hanrlulillult' dinamakarr jr"rga

'(Jnurrul kitab' karena merupakan pennulaan kitab dan diulangi

bacaannya serta dibaca pada setiap rakaat sebelum membaca surah

yang lain. Dikatakan juga ia adalah 'Faatihatul Kitab' karena semua

mushhaf dimulai dengannya, ia ditulis sebelum selnua surah yang

iain." Demikian nukilan dari kitab Majaz Al Qur'an karya Abu

Ubaidah. Dengan dernikian, jelaslah maksud apa yang diringkas Imam

Bukhari di atas.

Ulanra selainnya berkata, "Dinamakan Ummul Kitab (induk Al
Kitab) karena induk segala sesuatu adalah permulaannya dan asalnya.

Oleh karena itu, Makkah dinamakan 'untntul clura' (induk negeri)

karena bumi dibentangkan dari bawahnya.' Sebagian pensyarah

berkata, "Alasan bahwa ia permulaan tulisan dalam Al Qur'an hanya

sesuai dengan namanya 'Fatihatul Kitab '(pembuka Al Kitab) bukan

'Umnntl Kitab' (induk A1 Kitab)." Jawabannya, bahwa apa yang

dikatakan itu mungkin dapat diterima berdasarkan makna 'al ummu'
(ibu) yang merupakan asal anak.

Sebagian berkata, "Dinamakan 'umnurl Qur'cut' karena ia

mencakup makna-makna yang terdapat dalam Al Qur'an, berupa

pujian kepada Allah, beribadah dengan melakukan perintah serla

menjauhi larangan, janji dan ancaman, dan apa yang disebutkan di

dalamnya berupa dzat, sifat, perbuatan, permulaan, tempat kembali,

dan kehidupan."
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As-Suhaili menukil dari Al Hasan dan Ibnu Sirin serta

disepakati oleh Baqiy bin Makhlad tentang tidak disukainya

menamakan Al Faatifuah dengan Ummul Kitab. Lalu pernyataan ini

disanggah oleh As-Suhaili. Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa dalam

hadits di bab ini akan disebutkan nama itu. Begitu juga pada tafsir

surah Al Hijr, hadits Abu Hurairah RA dari Nabi, Ult' g ,li-,iir i(

g.t*it 1{lrr*ul Qttr'an adalah As-Sab'u Al Matsani [tujuh yang clibaca

berulang-ulangJ). Tidak ada perbedaan antara penamaannya Ummul

Qur'an dan Ummul Kitab. Barangkali mereka yang tidak menyukai

hal itu hanya memandang dari segi kata al umm (induk). Namun, jika

ada nash yang kuat maka yang lain harus dijauhkan.

A1 Fatihah memiliki nama-nama lain yang saya kumpulkan

dari atsar-atsar yang lain, yaitu Al Kanz, Al Waafiyah, Asy-

Syaafiyah, Al Kaafiyah, Surah Al Hamd, Alhamdulillaah, Surah Ash-

Shalaah, Surah Asy-Syifa', Al Asaas, Surah Asy-Syukr, dan Surah

Ad-Du'aa'.

.Ltti as G :prt ;dt eirvsr 6l3st1 @d-din artinya batasan

baik dalam hal kebaikan mquputx keburukan. [Dalam ungkapan

disebutkanJ; Sebagaimana engkau berbuat, demikian pula engkau

dibalas). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah, Dia berkata, "Ad-din
artinya perhitungan dan balasan. Dalam peribahasa dikatakan;

Sebagaimana engkau berbuat, demikian pula engkau dibalas."

Demikian pernyataan Abu Ubaidah. Hal ini telah disebutkan dalam

hadits marfu ' (langsung dari Nabi SAW) yang diriwayatkan

Abdunazzaq, dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Nabi

SAW, seperti di atas. Namun, hadits itu mursal, hanya saja para

periwayatnya tergolong tsiqah (terpercaya). Abdwrazzaq

meriwayatkan juga melalui sanad ini dari Abu Qilabah dari Abu
Darda' dengan sanad yang mauquf (tidak langsung kepada Nabi

SAW). Abu Qilabah tidak bertemu dengan Ad-Darda'. Namun ia

memiliki riwayat pendukung yang dinukil dengan sanad yang
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tlt(rushul dari hadits lbnu Umar yang diriwayatkan Ibnu Adi, tetapi dia

nlengan ggapnya leniah.

'J*\r) @i-y),i9u, (,*Iu,l ,f'o, 'Sri1 
luuiuhicl berkuta,

"Kattt 'bicldiin' artinyo 'perhitungun'. Macliniin urtinyu

'diperhitungkan"'). Pernyataan ini dinukil dengan sonacl yang

tnuushul oleh Abd bin Humaid dari jalur Manshur dari Mujahid

sehubungan dengan firman Allah dalam surah Al Infithaar [82] ayat9,

(/-!u, ti:e '$. "'t?y@ukun hctnyu clttrhakct sctju, btthkctn knnnt

ntertrlustakan ucl-cliin). Dia berkata, 7Gu, (Hari perhitungan).

Dinukil juga dari Jalur Warqa' bin Umar, dari Ibnu Abi Najih, dari

Mqahid tentang firman Allah dalan-r surah Al Waaqi'ah [56] ayat 86,

Wy *;S tl l'15 lUapa nrengctpa jikct kctmu ticlctk macliiniin), yakni

'i*tt')'; (t t ct ak cl ip e r h i t u n g kcul.

Atsar pertama dinukil dengan sanacl yang nruuslui dari

beberapa orang sahabat. Al Hakim meriwayatkan darijalur As-Sudi,

dari Murrah Al Hamadani, dari ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat,

tentang firman Allah dalam surah Al Faatihah ayat 4, i3l ijt ,ll.S

(Yang Mertguctscti hctri ad-cliin). Dia berkata, lt'F| y9' e'i'* 0o

aclalah hari perhitutlgurl [hisabJ clan hari pembalasan).

Kata ad-cliin merniliki beberapa makna lain, diantaranya;

kebiasaan, perbuatan, hukum, keadaan, ciptaan, ketaatan, keperkasaan,

millah, syariat, wara', dan siyasah (politik). Dalil-dalil yang

r-nenunjukkan hal itu akan sangat panjang bila disebutkan satu persatu.

;*' J,-, ,;Gi -^-=:i, ,? ,b:t',*,]$ ,Llt Ji r;, Gi"f- vJ J i.s - e.q'?. lr"i ,,'r,',r,',-ri'- ,ol,i:'i".o'  '
c*)-ar c-; dl "irr 3)) t|-l*,T' r. *'i * h' *l-
r (# ,;: jos vt Jy-l', u ,ir2i,y,i, -U ;i il-
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-o.,/)o/Lt

J" a';: ti Ji ;I,Jr € ;4t :U.i ',g {,; ',:XJL\ :.rl Jrr

3I*\".tr"li ,';t ii ,;X";i ,rri & *u'ci "i,r-*-;jr
.l (*l6j t q't !,i:;jr; 'iu sri;j t €. r.;; &i 'q' {ri

, a o t jo

.*.ti qlt4Jjt c\';srt,Jr.ir !:Ji
4474. Dari Abu Sa'id bin Al Mu'alla, dia berkata, "Aku pernah

shalat di rnasjid, lalu Rasulullah SAW memanggilku namun aku tidak
rnenjawabnya. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah sesungguhnya aku tadi
sedang shalat'. Beliau bersabda, 'Bukankuh Alluh telah berfirmon,'
Penultilalt serltott Allah clan qerucut Rasul jika rasul menyeru kamu."
(Qs. Al Anfal {8): 24). Kemudian beliau bersabda kepadaku, 'Sungguh

uku ukun mengujarkun kepaclarnu surah 1,ang paling egutlg dalam Al
Qur'utt sebelunt engkau keluar duri ntasjid'. Beliau memegang
tanganku dan ketika beliau hendak keluar aku berkata kepadanya,
'Bukankah engkau mengatakan; Sungguh oku akan mengajurkan
lrepaclamLt suralt ycutg paling agung dalant Al Qur'an?' Beliau
bersabda, 'Alhantclulillaahi rabbil 'aalamiin (segala puji bagi Allah
Tuhan semesta alam). Ia adalah As-sab'u Al Matsani (tujuh yang
cliulong-ulung) clan Al Qur'an )'ang ogung ),ang cliberikan kepadaku.'

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Musaddad, dari
Yahya, dari Syu'bah, dari Khubaib bin Abdurrahman, dari Hafsh bin
Ashim, dari Abu Sa'id bin Al Mu'alla. Khubaib bin Abu Rahman
adalah Ibnu Khubaib bin Yasaf Al Anshari. Sedangkan Hafsh bin
Ashirr adalah Ibnu Umar bin Al Khaththab.

"UiJt i 
y s,:i * (Dari Abu Sa'icl bin Al Mu'alla).

Dijelaskan dulu.n .i*uyut lain yang akan disebutkan pada tafsir surah

Al Anfaal bahwa Khubaib mendengar langsung riwayat ini dari Hafsh,
dan Hafsh mendengar langsung dari Abu Sa'id. Abu Sa'id yang
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clirnaksud di tenrpat ini tidak rnerniliki riwayat dalarn Shuhih Rulthuri

selain hadits ini. I(enrudian terjadi perbedaan tentang llalnanya.

Dikatakan, dia adalah Rafi'. Sebagian mengatakan namanya adalah Al
Harits. Pendapat kedua didukung oleh Ibnu Abu Mubarak dan dia

r.nelemahkan pendapat sebelumnya. Sebagian lagi tnengatakan

nanlanya adalah Aus, dan ada juga yang berpendapat bahwa Aus

adalah nama bapaknya sedangkan Al Mu'alla adalah nama kakeknya.

Abu Sa'id meninggal pada tahun 73 atau 74 H. Adapun Ibnu Abdil

Barr menyebutkan bahwa dia rneninggal pada tahun 74 H. Nantun,

pernyataan ini perlu ditinjau lebih lanjut sebagaimana telah saya

jelaskan dalam kitab,4sft -^Shuhctbcth.

Catatan

Ada dua hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan suttud

hadits.

Pertama, penisbatan kisah ini oleh Al Ghazali dan Fakhrurrazi

serta diikuti oleh Al Baidhawi kepada Abu Sa'id Al Khudri. Tentu

saja ini adalah kesalahan, bahkan yang benar adalah Abu Sa'id bin Al
Mu'alla.

Keduu, Al Waqidi meriwayatkan hadits ini dari Muhammad

bin Mu'adz dari Khubaib bin Abdurrahman dengan sanacl ini, dan dia

nrerrambahkan sanadnya dari Abu Sa'id bin Al Mu'alla dari Ubay bin

Ka'ab. Namun, apa yang disebutkan dalam kitab Shahift adalah lebih

benar. Adapun Al Waqidi sangat lemah jika menyendiri dalarn

menukil riwayat, lalu bagaimana jika ia menyelisihi periwayat yang

lebih kuat darinya? Sementara syaikhnya di tempat tni ruajhul (tidak

diketahui). Menurut saya, Al Waqidi telah mencampllr hadits yang

satu dengan hadits yang lain, karena Imam Malik telah meriwayatkan

hadits yang sama seperti di atas, tetapi melalui jalur lain, dan di

dalamnya terdapat penyebutan Ubay bin Ka'ab. Dia berkata; Dari Al
'Ala' bin Abdurrahn-ran, dari Abu Sa'id (mantan budak Amir), "Nabi

SAW memanggil Ubay bin Ka'ab..." Dinukil juga oleh sejumlah
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periwayat dari Malik bahwa dia berkata; Dari Abu Said, dari Ubay bin

Ka'ab, "Bahwa Nabi SAW niemanggilnya." Begitu jugb diriwayatkan

Al Hakim.

Ibnu Atsir rTrelakukan kekeliruan ketika menduga bahwa Abu

Sa'id (guru Al 'Ala) adalah Abu Said bin Al Mu'alla. Karena lbnu Al
Mu'alla adalah salah seorang sahabat dari kalangan Anshar yang

berasal dari Madinah. Sedangkan Abu Sa'id yang satunya adalah

seorang tabi'in yang berasal dari Makkah dan tetmasuk mantan budak

Quraisy.

Hadits di atas diperselisihkan pada Al 'Ala'. At-Tirmidzi
meriwayatkan dari jalur Ad-Darawardi, An-Nasa'i melalui jalur Rauh

bin Al Qasim, Ahmad dari jalur Abdurrahman bin Ibrahim, dan ibnu

Khuzaimah dari jalur Hafsh bin Maisarah, semuanya dari A1 'Ala',
dari bapaknya, dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Nabi SAW keluar

menemui Ubay bin Ka'ab." Lalu disebutkan hadits selengkapnya. At-
Tirmidzi dan Ibnu Khuzairnah meriwayatkannya juga dari jalur Abdul
Humaid bin Ja'far, dan Al Hakim melalui jalur Syu'bah, keduanya

dari Al 'Ala' sama seperti itu, tetapi dia mengatakan dari Abu

Hurairah RA. At-Tinnidzi lebih mengukuhkan hadits ini sebagai

riwayat Abu Hurairah.

Al Hakim meriwayatkannya juga dari jalur Al A'raj dari Abu
Hurairah, "Nabi SAW memanggil Ubay bin Ka'ab." Hal ini termasuk

perkara yang menguatkan apa yang ditulis At-Tirmidzi. Kemudian Al
Baihaqi menggabungkan bahwa kisah ini terjadi pada diri Ubay bin
Ka'ab dan juga Abu Sa'id bin Mu'alla, maka menjadi keharusan

berpegang kepada pendapat ini mengingat adanya perbedaan setiap

hadits serta perbedaan redaksi keduanya, seperti yang telah saya

jelaskan.

Vi"C e't y iu' .rt; yt Ji3 g.ci to:at e "t'i'C? 
6m

pernctlt s,hatat cli masjicl, lalu Rasulultah SAW memanggilku dan aku

tidak menjawabnya). Dalam tafsir surah Al Anfaal ditambahkan
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melalui jalur lain dari Syu'b ah, iu;1 '"C 4b & :.i 
'{ (Aku tidat<

clatung kepadanya hingga aku selesai shalat, dan setelah itu uku pun
clatang kepadanya). Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan, C';
'C'c;f,t ,Ui'*t:'J\ii eLb;'pr f i"Gi e *'r f a' ,rr:, !'J'J,1':
|*,- 6 ;t;",,Sa lt'J't-t G"'o)t, il,;,,lui J'-dt i,;* ;V "i,'i;.
,* 'l oi etfti-S \1 lnasulullah SAW keluar kepada Ubay bin Ka'ab

yang saat itu sedong shalat. Beliau bersabda, 'Wahai Ubay'. Ubay
menoleh namun tidak menjawabnya. Kemudion dia shalat dut
memperingan shalatnya setelah itu berbalik dan berkata, 'salant

atasmu wahai Rasulullah'. Beliau bersabda, 'Ah, apa yong
menghal an gimu untuk menj awabku ket ika aku ntemangg i lrnu ?' ).

r9;+Lt,lirr .trL" li fuukankah Allah telah berfirman; penuhilah

seruan). Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan, irt e')1 q y A'tt
ibr "e ;4 i'rLi i ,1' jpl f C. ,';ril il'r-,r.3 ) ,t*tLr oi lt lriaauratt
engkau dapatkan dalam apa yang diwahyukan Allah kepadaku,
'Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul?' "Aku berkata, 'Benar

wahai Rasulullah. Aku tidak akan mengulanginya, insya Allah).

Catatan

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi bahwa dalam hadits ini
terdapat kalimat yang didahulukan padahal semestinya diakhirkan,
yaitu, "Bukankah Allah telah berfirman; Penuhilah seruqn Allah dan

seruan Rasul", dimana ia disebutkan sebelum perkataan Abu Sa'id,
"Aku berada di dalam shalat." Ibnu At-Tin berkata, "Seakan-akan Ad-
Dawudi menakwilkan bahwa orang yang shalat berada di luar
pembicaraan ini." Dia juga berkata, "Sementara penakwilan dua qadhi
(Abdul Wahab dan Abu Al Walid) bahwa menjawab Nabi SAW
dalam shalat adalah fardhu dan orang yang meninggalkannya
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clianggal; berbuat rnaksiat. ini adalalr hukun.r yang kl.rusus bagi beliau
SAW."

Saya (lbnu Hajar) katakan, "Apa yang diklaim oleh Ad-
DawLrdi tidak berdasarkan dalil. Sedangkan apa yang nrenjadi
kecenderungan dua qadhi dari mazhab Maliki tersebut juga menjadi
pendapat para ulama madzhab Syaf i disertai perbedaan diantara
mereka tentang batal tidaknya shalat mereka yang menjawab, setelah
sebelumnya mereka sepakat bahrva menjawab Nabi SAW dalam shalat
adalah wajib.

;r.lt 'Pi e i;* 'g:Jtl\ (Stmggtrh ctkt,t ctk,tt ntengajctrkctn

kepuclunru sutu surah yang puling oguttg). Dalam riwayat Rauh dalam
tafsir surah Al Anfaal disebutkan, lT.Pi e:jr'Cbi'd:^t:t lsunggut,

rtku ukun ntengc$orkan kepodatnu surah yang paling ogung clulant Al
Qur'un). Dalam hadits Abu Hurairah diseburkan, p ir';'AaOi ai 

t*ji

kg !,ip, €1: iyj'C )f rl.:ili C r; lCFt q'Jnupakah 
"ngkn,

rttctu uktt ctjori suruh vang belurn ditunrnkctn sepertinya dalcun Tcturat,
Injil, Zabur, clan Al Furqun?).

Ibnu At-Tin berkata, "Maknanya bahwa pahalanya lebih agung
daripada selainnya." Hal ini drjadikan dalil tentang borehnya
mengunggulkan sebagian Al Qur'an atas sebagian yang lain. Namun,
hal itu tidak diperkenankan oleh kelompok Al Asy'ari dan sejumlah
ulama lainnya, karena sesuatu yang diungguli berarti derajatnya
kurang dibanding yang mengungguli. Sementara nama-nama Allah
dan sifat-sifat-Nya serta firman-Nya tidak dihinggapi kekurangan.

Mereka menjawab, bahwa makna perbandingan keutamaan
adalah ganjaran sebagiannya lebih agung daripada ganjaran sebagian
yang lain. Maka keutamaan disini hanya ditinjau dari segi maknawi
bukan dari segi sifat. Hal ini diperkuat firman Allah dalam surah Al
Baqarah l2l ayat 106, (L 'ti q fr?ii (Kani datangkan yang tebih

baik darinya atau yang sepertinya). Ibnu Abi Hatim meriwayatkan
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dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang fimran-Nya,

,W ?r,>V Kanti datutrgkan yang lebih buik clctrirtyct), ^i;rj,:r I *i
*')r, i')fs Vnt ni clalctm hul manfactt. kelemhutcur, clatt kecludukan).

Dalant hal ini terdapat sanggahan bagi mereka yang berkata,
"Di dalamnya terdapat kalimat yang disebutkan lebih awal (tuclclint)

yang semestinya diakhirkan. Dimana seharusnya adalah; Kami
datangkan darinya yang lebili baik. Hal ini sama seperti fimran Allah

dalanr surah Al An'aam [5] ayat 160, til.r;,i 'F 'Ai a;-iilu.. ,e i
(Borungsiapu mentbawa untal yang buik, moka bugittt,ct [pahula]
septtluh kuli lipat antalny'ct). Akan tetapi finnan-Nya dalam ayat di bab

ini, yaitu V'tt (cttcttt .1,61719 sepertinttct), menguatkan kemungkirran

yang perlama.
t

t'l* i>t p (Kenutdion beliau nrcmegang tanganku). Dalam

hadits Abu Uurairah ditarnbahkan, J+ *ql, 
'& ui zov* fi^:ti uf1 4,'.ri-

e:-"At 'r*"'oi (Betiau bercerita kepaclaktt clan ctktt ntentperlatttbctt

langkultktt khawatir nkan santpai ke pintu sebelum beliau
m e nyel es a i kan p entb i caraan y a).

i't;ll:l;i J,ai pi (Bukankcth engkau telah berkata, "stutggutt

aku akan ntengajarkan kepaclamlt satu surah"). Dalam hadits Abu
Hurairah disebutkan, 

".;U 

;S :JG tElu116 d''r,'ilt6 I' jrl f, Lji
,iit'lr if it;"'-irp eo>\L!r ,!(Aku berkatct, "t4tahai Rasulullah, apakah

surah yung engkau janjikan kepadoku?' Beliau bersabdu, 'Baguirnana

engkau metnbaca dalam shalat? Aku pun ntembacakctn Umnrul Kitab
kepadanya).

'*it Lr;tg gt:-)r L.J' g (.*r6ir ,i y. i.:;iry :Jri @etiau

berkata, "Alhamdu lillaahi robbil aalamiin, ia adalah tujuh yoxg
dibaca bemlang-t.tlang dan Al Qur'an yong egung). Dalam riwayat

Mu'adz pada tafsir surah Al Anfaal, beliau bersabda, A i;jr e ,jrEi
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qi.1i gnt nlijr iipri ;rlir i#' ,4dr 'a'; 1ta aclctlcrh ctlhamclu

lilluuhi rubbil 'uulumiin, tujuh yung clibaca berulang-ttlang clan Al

Qur'un yung agltng yong cliberikun kepaduktr). Dalam hadits Abu

Hurairah, beliau bersabda, ^r4.'ti 4llt 'pit oi'jrt u,_*ir giSr Wt

(Sesunggultnlt6l 1r, uclaluh tujuh yang clibaca berulang'ulang dan Al

Qur'un yang ugung ycutg cliberikan kepaduku). Pada yang demikian

terdapat penegasan bahwa 
{u19. 

djf uksud. firman Allah dalam surah

Al Hijr [15] ayat 87, g*itr o\e';)() i6, q tii 3(jtr "-t]J'1 (Dan

sextngguhnyu Konti telcfi berikan kepoclanru tnjuh yang clibaca

bentlung-ulung tlun Al Qur'an yong ogutlg) adalah surah Al Faatihah.

An-Nasa'i meriwayatk.an dengan sanad yang shahilr dari Ibnu

Abbas, jrl,lr i;-lr e g.6j' 1::lr Li (Sesunggtthnya cts-sab'ul ntatscuti

Ittgult yong clibucct berulang-ulangJ) adulah tujuh sttruh yang

punjung) yaitu surah-surah dari awal Al Baqarah hingga akhir Ai
A'raaf, kemudian surah Al Baraa'ah (At-Taubah) dan sebagian

mengatakan surah Yuunus.

Berdasarkan pendapat pertama, maka yang dimaksud dengan

'tujuh' adalah ayat, karena Al Faatilah terdiri dari tujuh ayat, dan ini
adalah pendapat Sa'id bin Jubair. Kemudian terjadi perbedaan tentang

penamaannya dengan 'matsaani' (yang dibaca berulang-ulang). Ada
yang berpendapat bahwa hal itu, karena ia dibaca sebagai pujian dalam

setiap rakaat, yakni diulang pada setiap rakaat. Dikatakan juga karena

ia digunakan untuk memuji Allah. Pendapat lain mengatakan, karena

ia dikhususkan kepada umat ini dan belum turun kepada umat

sebelumnya.

Ibnu At-Tin berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa

Bismillaahiruahmaanirrahiim bukan termasuk salah satu ayat yang

terdapat dalam Al Qur'an." Namun, ulama selainnya justru

membaliknya karena yang dimaksud adalah surah (yakni nama surah-

penerl). Untuk memperkuat hal ini, sekiranya maksud penyebutan

Alhamdulillaahi rabbil aalamiin dalam hadits itu adalah ayat, niscaya
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tidak akan dikatakan sebagai tujuh yang berulang-ulang, karena satu

ayat tidak dikatakan tujuh, maka hal ini rnenunjukan bahwa yang

dimaksud adalah surah secara keseluruhan, dan Alhuntdu lillauhi
rubbil 'ualamiin termasuk salah satu namanya.

Di sini terdapat juga dukungan kuat bagi penakwilan Asy-

Syaf i tentang hadits Anas, *ld' *', !.i;ir, aitUt o'j;,i; tli€

(Mereku biasa nrcntbrtku shalat clengun alhuntclu lillaahi rabbil
'ctulomiin). Asy-Syaf i berkata, "Maksudnya adalah surah." Pendapat

ini disanggah bahrva surah ini dinamakan surah Alhamdulillaah bukan

surah Alhunrclu lillauhi rubbil 'ualomiin. Namun, hadits di atas

kembali menolak sanggahan ini.

Pada hadits tersebut dinyatakan juga bahwa suatu perintah

harus segera dilaksanakan, sebab Nabi SAW mencela sahabat tersebut

karena mengakhirkan menjawab seruan beliau.

Pelaiaran yans dapat diambil

l. Penggunaan kata yang umum untuk seluruh kondisi. Al
Khaththabi berkata, "Hukum lafazh yang umum diterapkan

pada semua konsekuensinya. Jika kata yang khusus dan yang

umunl berternu, maka lafazh yang umum dipahami dalam

konteks yang khusus, karena syariat mengharamkan berbicara

di dalam shalat secara umum. Setelah itu, menjawab seruan

Nabi SAW merupakan pengecualian dari larangan yang umum

tersebut.

2. Jawaban orang yang shalat terhadap seruan Nabi SAW tidak

merusak shalatnya. Demikian ditegaskan oleh sekolompok

ulama dari mazhab Syaf i dan selain mereka. Namun, hal ini
perlu diteliti, karena ada kemungkinan menjawab seruan Nabi

SAW adalah wajib secara mutlak, baik orang yang dipanggil

sedang shalat atau tidak shalat. Adapun persoalan apakah

orang yang rnenjawab itu keluar dari shalat atau tidak, maka
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tidak ada keterangan yang menyinggungnya dalarn hadits ini.

Ada kernungkinan bahwa rnenjawab seruan Nabi SAW adalah

rvajib, meski konsekuensinya orang yang menjawab keluar clari

shalat. Inilah yang menjadi kecenderungan sebagian ulama

madzhab Syah'i.

Kemudian apakah hukum ini hanya khusus pada seruan, atau

mencakup yang lebih umum hingga wajib juga menjawabnya apabila

beliau bertanya? Masalah ini masih perlu penelitian lebih lanjut. Ibnu

Hibban menegaskan bahwa jawaban shahabat pada kisah Dzul Yadain

mengindikasikan hal itu.
, , . , ,o,t t

Lj='-9i .sjJt i#iJt Ai'Ft (Dan Al Qur'on ,yang ogung yung

cliberikan t"poaomj. el fhaththabi berkata, "Pada kalimat, i#, *l
4.1i ait;wiir iif,ir3 g6ir (la adalah tujuh yang dibaca berulang-

ulang dan Al Qur'un yang ogung yong cliberikan kepacloku), terdapat

dalill bahwa Al Faatilah adalah Al Qur'an yang agLrng. Adapun huruf
wcu (dan) bukan sebagai kata sambung yang memisahkan dua hai,

bahkan berfungsi sebagai perincian, seperti firman Allah dalam surah

Ar-Rahmaan [55] ayat 68, Ltt't ,W'tLga fiuah-bttahart, tlun kurntct,

serto clelitna), dan firman-Nya dalam surah A1 Baqarah [2] ayat 98,

J\t',tf t Yt *y] (Malaikat-malaikat-Nya, clan rctsul-rasul-

N),rr, Jibril dan Mikail). Namun, hal ini masih terbuka untuk
didiskusikan. Karena ada kemungkinan kalimat "Dan Al Qttr'an yang
egtutg" merupakan subjek dan predikatnya tidak disebutkan secara

tekstual. Misalnya dikatakan; "Dan Al Qur'an yang agung sesudah Al
Fatihah yang diberikan kepadaku." Maka penyebutan sifat surah Al
Faatihah hanya selesai pada lafazh, "Ia adalah tujuh yang dibaca

bertrlang-ulang." Setelah itu disambungkan dengan lafazh, "dan Al
Qur'an yang agung", yakni apa yang lebih daripada Al Faatihah,

hanya saja disebutkan demikian untuk menjaga susunan ayat. Maka
yang seharusnya adalah, "Dan Al Qur'an yang agung, Ia yang

diberikan kepadaku sebagai tambahan atas Al Faatihah."
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Catatan

Disimpulkan dari penafsiran 'As-Sab'ul Matsaazi 'dengan Al
Faatihah bahwa surah Al Faatihah adalah Makkiyyah (yang diturunkan

di Makkah) dan inilah pendapat mayoritas ulama yang menyelisihi

pendapat Mujahid. Penetapan dalil bahwa Allah menyebutkan nikmat

atas Rasul-Nya dengan menumnkan ayat dalam surah Al Hijr ini,
sementara surah Al HUr adalah Makkiyyah menurut kesepakatan

ulama, maka hal ini menunjukkan bahwa surah Al Faatihah telah turun

lebih dahulu. Al Husain bin Al Fadhl berkata, "Ini adalah kekeliruan

yang dilakukan Mujahid, karena para ulama menyelisihi

pendapatnya". Kemudian sebagian ulama Muta'akhirin mengajukan

pendapat yang ganjil. Mereka menisbatkan perkataan itu kepada Abu
Hurairah, Az-zuhi, dan Atha' bin Yasar. AI Qurthubi meriwayatkan

bahwa sebagian mereka mengklaim ia adalah surah yang diturunkan

dua kali.

Hadits ini juga menjadi dalil bahwa Al Faatihah terdiri 7 ayat.

Bahkan mereka menukil ,jma' mengenai hal itu. Akan tetapi

disebutkan dari Husain bin Ali Al Ju'fi bahwa surah Al Faatihah

terdiri dari 6 ayat, karena tidak menghitung basmalah. Dari Amr bin
Ubaid disebutkan 8 ayat, seakan-akan ia menghitung 'an'amta

'alaihim' sebagai ayat tersendiri. Sebagian lagi mengatakan bahwa dia

tidak menghitungnya sebagai ayat tersendiri, tetapi menghitung

' iyyaaka na'budu' sebagai ayat tersendiri, dan'wa'iyyaaka nasta'iin'
juga sebagai ayat tersendiri, tetapi ini adalah pendapat yang paling

ganjil.
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2. Firman Allah, +lUol' :|I't &b q jb)r;jr ,9

"Bukan (jalan) merekayang dimurktr rm Bukan (pula jatan)
mereka yang sesat." (Qs. Al Faatibah [1]: 7)

tiy iJts e't * \t .u yt'JJ.rLi ;z \t *, ,';-; o.,i ;
irr?.;r.T :tji <+lt-al' t) &b,a3!2,;,lr ,?1 :iu)r ir,i

.^it d ik 6'; i ^f-D\^ir i';'t;
4475.Dari Abu ,*"r."n nq.t S..,,nggrtryu nart,lulluh SAW

bersabda, "Apabila Imam mengucapkan, 'Gharil maghdhuubi 'alaihim

Waladhdhaalliin'. Maka ucapkanlah'Aamiin'. Barangsiapa yang
ucapan (amin)nya bertepatan dengan ucapan malaikat, maka dosa-

dosanya yang telah lalu diampuni."

Keterangan:

(Bab bukan (jalan) merbka yang dimurkai dan bukan (pula
jalan) mereka yang sesat). Para ahli bahasa Arab berkata, "Kata 'La'

disini adalah sebagai tambahan untuk menguatkan makna penafian

yang dipahami dari 'ghairi' (selain) agar tidak timbul pemahaman

menggabun gkan' orang-orang yang sesat' kepada' orang-orang yang
diberi nilcrnat'." Sebagian lagi berkata, "Kata '/c' disini satu makna

dengan 'ghairi'. Hal ini diperkuat oleh Qira'ah LJmar, ,a'7:rlar .*
,iU, ?t'# Qira'ah ini dikutip Abu Ubaid dan Sa'id bin Manshur

dengan s anad yang s hahih, yang juga berfungsi sebagai penguat.

Ahmad dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadits Adi bin

Hatim; d&/,ttl ,!j$t # =Nt 
i,Sti &3 * nt 4* 7r oi

tslt:ait (sesungguhnyo ttotf ,O, Unrrabda, "Orang-orang yang

dimurkai adalah orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang sesat

FATHUL BAARI - 19



tulttluh orung-orung Nasruni " fladits y"ang dirnaksud diriwayatkan

At-Tinnidzi dalam hadits yang panjang. lbnr.r Mardawaih

nreriwayatkannya melalui sunutl yartg huscttr dari Abu Dzar.

lmam Ahmad meriwayatkan juga dari jaiur Abdullah bin

Syaqiq, dikabarkan kepadanya oieh orang yang mendengar Nabi SAW

serupa dengan itu. Ibnu Abi Hatim berkata, "Saya tidak mengetahui

perbedaan mengenai hal itu diantala para ahli tafsir." As-Suhaili

berkata "Hal itu dikuatkan oleh firman Allah tentang orang-orang

Yahudi dalam surah Al Baqarah l2l ayat 90, ,.ab cF ":za. tS't,i

([kurencr itt] nrcreku menclopat nrurku setelalt fmendapat]
kenrurkuun), dan tentang orralg-:lang Nasrani dalam surah Al

N{aa'idah [5] ayat 77, t'4 t-*fs J+ .{ ttYb U (Orang-orctng yang

teluh sesat dahuluny,a [sebelnnt kedalcutgcut Muhcunntad] dan merekct

telah ntenl,esatkan kebunvokctn ImortusiuJ).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah

tentang ucapan 'aomiin' yang bertetapan dengan imam. Hal ini teiah

dijelaskan ketika membahas sifat shalat. Imam Ahmad, Abu Daud,

dan At-Tirmidzi meriwayatkan hadits Wa'il bin Hujr, dia berkata,

,;hT ,jrni j.l*1, t') # ,a'3!a),,)t ? lj *'t * a, .rp git 'j-;*
U'* eri'11,ltru ntenclengar Nabi SAW nrentbaca 'Ghairil Magdhuubi

Alaihim Waladhdhaalliin', maka beliau mengucapkan 'ctamiin seravo

ntemanjangkan suaronyct). Hal serupa diriwayatkan Abu Daud dan

Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah.
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(2). su;H AL BAeARAH

l. Firman Allah, r;i? lr;,1\ 1Si p:
"Dan Dia Mengajari Adam Nama-nama (benda-benda)

Seluruhnya." (Qs. Al Baqarah [2]: 31)
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,: ,1,, tt,o i| i, t'."i'. o'.-.1 o'.".,' o,, t',!,
g ct-^l*r_ +€.ii c-[a>I-e '.r-t: !;V 3n.:.l 4},l;,j ,C-.* J-t

,,'r'or. 1., ., t tt 3!. 
"-r. 

i. "tl ,l: ,1- , lr -i t'.".(
..:l-r --;l_,r liF cartl >rrl '.i .d,-J\ j4J-->\s clJ-- J *.,1P t,yt
):'-1,,1,,, i, r':'-;, i,,,1 "i:,'..,, !,t .t,'.'".r ri,i".
-i clJUJl )Jrl i .aj2.Jl *61>)Lr r\,t> J ,-.+ c.r,uil - -tui-

' , -ta ,-,- . --, ,, ,- , ,, li ,, ,, ,"r:ot, . ic -tr+C'*:'i jriJr'4+ _,. )! ,\rJ\ j ;a. v rJrLt a,lr)l :"rl
'ro

.1r;,

,Jr-l J\;
(\eJ

4476. Dari Anas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Orung-orang nntkntin akart berktunpul pada hari kiamut clan berkata,
'sekiranya kitct mentohon syctfu'at kepadu Tultan kitu'. Mereka pun

clotcrttg kepadu Adunt clan berkata, 'Engkau bapuk nrunusiu, Alluh

ntenciptakctnntu clengan tcutgon-N1tct, ntenterintahkan poro ntuloikat-

Nya stjucl kepaclantu, ntengcqarimu namo-nonrct sentuu bencla,

mintolah s"vofa'ot untuk kani clisisi Tultanntu ogar mengistirahatkan

kami dari tempot kami itti'. Dia (Adant) berkata,'Aku bukott orang
yong tepat untuk kalion -dan dia menvebutkan doscutya sehingga

merusct ntolu-, clatangluh kalian kepada Nuh. Sesungguhnya clict

adulah rosul pertama yang diutus Allolt kepada penduduk bumi'.

Mereka mendatonginya, don Nuh berkata, 'Aku bukan orang )'otlg
teput untuk kalian -dan clia menyebutkan permintaatmya kepada

Tuhannya apa ),ang dia tidak ntemiliki pengetahuan tentangrty'a, ntakct

clia putl n'terasa mqlu dan berkata- datcrnglah lranru kepada

kholilurrahnnn (kekasih Allah [Ibrahim])'. Mereka pun

ntendatanginya, ntaka dia berkata, 'Aku bukanlah orang yang tepat

untuk kalictn, datanglah kepada Musa seorang hamba yong telah

berbicara dengan Allah dan diberi Taurat'. Mereka mendatanginyo,

ntaka clia berkata, 'Aku bukan orang yang tepat untuk kalion -dan dia

menyebutkan perbuatann)ta vnsnx$unuh jitva tanpa alasan yang benar,

At

!l :.ltcIl
t taa, . io -t. t, ,, o ,

iu Jl ,pJl 4-^-> ./
t)'v

,,,
J-9 oJl , \ti. J.
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firuku clio merusu malu terhudap Tuhunnya dan berkata- clctanglah

kuliun kepadu Isu hambu Allah clun utusun-Nyu sertu kulimat Allah
clun Ruh-Nyu'. Diu berkutct, 'Aku bukan orang yang tepat bugi kuliun,

henclukluh kulictn clutung keputla Muhammacl, seorang hantbu yang

elosu-tlosctnyu baik yang lalu maupun yang kemudian telah tliampuni

Allah'. Mereku pun clatang kepadaku. Aku berangkat hinggct meminta

izin kepurlo Tuhunku sampai aku cliberi izin. Apabila aktr melihut

Tuhanku, muku oku tersungkur sujucl. Dia membiarkanku apa yang

rlikehentlaki Alluh. Kemuclian clikatukun, 'Angkatlah kepalumu,

mintuluh niscctyu ukun cliberi, berbicaralah nisccrya cliclengar, clun

beriluh syctfu'at niscttltcl okun cliterinru'. Aku mengangkctt kepulaku

clan ntentuji-ltl-va clengun pujian yang Dia ujarkan kepaclaku.

Kenurcliun aktr ntentberi syctfu'at, moka cliberi batasan kepudaku, dan

aku nrcntctsukkon ntereka ke dalam slrga. Setelah itu aku kemboli

kepada-Nya, dan apabila aku melihat Tuhanku -sepertinya- kemudian

aku memintukan sycfu'at, ntaku dijelaskan batasan-bcrtctsonn)'a

kepuclaku, clan aku memusukkan mereku ke dalom surga. Kentudian

aku kenbuli ycutg ketiga kalinya, kentudicut aku kemboli yang

keentpat, ntuka aku berkata, "Tidak acla yang tersisa di neraka kecuali

oreng yang ditahon Al Qur'an dan wajib kekal."

Abu Abdillah berkata, "Kecuali siapa yang ditahan Al Qur'an.
Yakni firman Allah, 'Mereka kekal didalamnya' ."

Keterangan:

(Bisntillahirrehmaanirrahiim. Surah Al Baqarah). Demikian
disebutkan Abu Dzar, dan basmalah trdak tercantum dalam riwayat
selainnya. Para ulama sepakat bahwa surah ini temtasuk surah

Madaniyyah, dan yang diturunkan di Madinah. Pada pembahasan

mendatang akan dikutip perkataan Aisyah, \! er3tl {j)t;')"J- d'j g

*3 4b A' .,I..a i:* Slt (Ticlaklah turun surah Al Baqarah clan An-
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Nisrrtt' nrelttirtkttn rtktt berttda rlr sisi helitttt S.4l'I/). Serllentara Nabi

ticlak berkumpul bersanra Aisyah rrelainkan di Madinah.

(I}ttb firmttn Allcth Tu,tilu, ,,Dtttt Dia nrcngujurkun Aduttt

tt(tt1t(t-tt(tt'tlu Ibetulct-bencltt] selurultry)(t")'Demikian disebutkan dalanl

rirvayat Abu Dzar. Adapun perirvayat selainnya tidak mencantumkan

"Bab firman Allah..."

lmam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Muslirn, yaitu

Ibnr-r Ibrahim, dan Hisyam (Ad-Dasturva'i). Di tempat ini Imam

Bukhari menyebutkan hadits tentang syafa'at, karena perkataan oralg

yang berada di padang masyhar kepada Adam, :e F 'A\ |D/j

(Dctn Dia mengctjaritnu tlcuna-il(utto senulo benda)'

Para ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud "nama-

nau1a" itu. Dikatakan ia adalah nama-nama keturunannya. Sebagian

mengatakan narla-nama malaikat. Ada pula yapg mengatakan nama-

nama jenis bukan macam-macamnya. Pendapat lain mengatakan

rnaksudnya adalah nama-nama semua yang ada di bumi. Ada pula

yang mellgatakan nama-nama segala sesuatu hingga nama piring'

AlMizzi dalam kitabnya Al Athrcf telah menisbatkan jalur ini

kepada pembahasan tentang iman (Kitab Iman) padahal disana tidak

disebutkan, bahkan hadits ini hanya ada dalam pembahasan tentang

tafsir. Hadits ini akan dijelaskan secara detil pada pembahasan tentang

kelembutan hati.

2. Bab

,4;l0 ,td'i &.*i (e# q'f* 'J\3

6 p"#\ Je ti,r.rg.i' .,i;> "€"G irr 111<i\,4)
o'r> .* Gp'f),.;i, f1 

'Ju': + L-., ',fr <'*r i^r*" iu
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k3il,+r1 :i'; 
'Jv'1 

-.6. I (? ll q ,;.{;. 64Aa

'r()r ->'-S t;1 ,d" /St 
-e-: ,\';t '):rLt 'L # toili r; S S;

, - , / t ls t z ,

,;;e '5't .<iit t 'y'i 
4'tr?it :tE'JG': i'rcYt'O

.'fL (t"i-f ilpZ. Oi;;\") ;'k 'J.'s ,#v 1'ri+l

ef r, .Y,r,is t;yt;2""i rrl,iri r>1 cars')r c (bts)

.';-,t:(.s$r) .:rii ;;rs ,rLAt -n <o(b) .,,o )
Mujahid berkata: ilou s1:ct1,6111thii'inihint,*Oudu rr.,un-rrr,un

mereka), yakni kepada sahabat-sahabat mereka dari kaum munafik dan

kaunr nrusyrik. Muhiitlrun bilkaafiriin (meliputi orang-orang kafir),
artinya Allah nlengumpulkan mereka. Alal khacrsyi'iin (Terhadap

orang-orang yang Khusyu'), yakni terhadap orang-orang mukmin
yang sebenarnya." Mujahid berkata pula: Bicluwwah (dengan

kekuatan) yakni mengerjakan apa yang ada padanya. Abu Al Aliyah
berkata, " Maruclhur (penyakit), yakni keraguan. llanta Khalfohu
(dan apa yang dibelakangnya), yakni ibrah (pelajaran) bagi yang

tersisa. Lao s-yil,cttrz (tidak ada campurannya), yakni tidak ada warna
putih padarrya. Ulama selainnya berkata: Yusuuntuunokunt
(n-rerrirnpakan pada kalian), artinya menguasakan pada kalian. Al
Woluul,alt adalah bentuk ntasltdar (infinitif) dari kata al walctu',

artirry'a ar-nbuubiyoh (kekuasaan, kepernilikan, pengaturan, dan

seterusnya-penerj). Apabila dibaca al wilaavoh maka artinya
pernerintahan. Sebagian mereka berkata: Semua brli-bUian yang

dinr akan adalah fttun r. Qatad ah berkata : F a b a au' ttu (mer eka kembal i ),
yakni mereka berbalik. Ulama selainnya berkata: Yastctftihuun

(rnerrrinta kemenangan), yakni minta pertolongan. Syarau artinya
nrernbeli. Raa'inao berasal dari kata nt'uunalt (kepandiran). Jika
mereka menganggap bodoh sesorang, maka mereka mengatakan

rou'ittctcr. Laa yajzii artinya tidak membr.rat tak butuh kepada yang
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lain. Khuthuu,'ctut l'rerasal dari kata khuthv,u (langkah), artirTya jejak-

jejaknya. Ibtulutt artinya menguji.

Keterangan:

(Bab). Demikian disebutkan oleh para periwayat tanpa judul'

... :i,.rai 'Sa 
lU4utricl berkurtt...). Semua penafsiran mujahid

yang dikutip di tempat ini tidak tercantum dalarlr rirvayat As-Sarakhsi.

q4, ug6'i, 7'qrUb| (e* iD (tton s)'ct)'}uctthiittihim'

[kepada syetan-syetan mereka], yakni kepada sahabat-sahabat mereka

dari kaurn munafikin dan musy,rikin). Abd bin Hun'raid menukil

dengan sanacl yang mlltshul dari Syababah, dari warqa" dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, textang _firman 
Allah dalam surah Al

Baqarah l2l ayat 14,'f++Q Jl.ftv t5l'1(Dan apabila *.ur":o kembali

kepucla syetan-s|etcul nterektt). Dia berkata, "ff*i ,]l (Kepada

suhobctt-scthctbut mereka) sama sepefti diatas. Dari jalur Syaiban dari

Qatadah, dia berkat a, '-,iilt € €-SS't 
';o'')'il| q.ilt q €.V\. J\.

(Kepada tetnan-tentan mereko dari kaum musyrikin serto pentintpin-

pemimpin mereka dalatn keburukan/kejahatan). Ath-Thabarani

meriwayatkan seperi itu dari Ibnu Mas'ud.

Dari Ibnu Abbas, dia berkata, i.rin2)r ti d\:*t 4"J\i)ig
l# i\ :ri$ -'j;tt i i3- ;#+* itr rtu ttb ,€-) .ri; rll 'riri
(Beberapa laki-laki dari kaum Yahudi apabila bertemu para

scthabatnya, ntereka berkata; Sesunggttltnya komi berada di atas

4gam4 kalian. Namun, apabila mereka kembali kepada syetan-syetan

rnereka -yakni sahabat-sahabat mereka- maka mereka berkata,

'sesunggultnya kanti bersama kalian'.). Rahasia penggunaan kata

khalau digandeng dengan ila yang biasanya digandeng dengan huruf

ba' adalah jika kata tersebut digandeng dengan huruf ba' arttnya

menyendiri dan mengolok-olok. Dikatakan, khalautu bihi, arfinya aku
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menycndiri dengannya, atau aku mengolok-oloknya. Sedangkan jika
digandeng dengan ilu maka artinya menyendiri. Demikian yang
dikatakan Ath-Thabari. Mungkin juga kata khalcur mengandung arti
rlzultubu (pergi). Sedangkan menurut madzhab Ahli Kufah bahwa
Iruruf-huruf .jurr (huruf-huruf yang menyebabkan kata sesudahnya
harus diberi tanda kasrah-penerj) saling menggantikan. Maka kata ilu
(kepada) di ternpat ini bermakna bu' (dengan) atau bermakna mu'ct
(bersarrra).

'€V ]r, <;r--pr(.iq L,=i) (Muhiithun bil kactfiriin [nteliputi
orr,,,r-orr,,rg k(fir\, vot,ii Allah utengtttrtptrlkan merekct).pemyataan
ini dinukil dengan scmacl yang moushul oleh Abd bin Humaid melalui
sanarl di atas dari Mujahid. At-Thabari menukil juga dengan sanad
yang moushul melalui jalur lain dari Mujahid disertai tambahan, e
& toi Juhctnncutt). Dari Ibnu Abbas disebutkan tentang firman-Nya

dalam surah Al Baqarah 12) ayat 19, ;;f(Au "ba) 
Qneliputi orctng-

ot'ctng kr,fir), dia berkata,l:J,r'n{* JF (Menurunkan siksaurt kepacla

mereka).

Catatan

Firman Allah, t^7€.:u,4 ioo (Dan Ailah nteripttti orang-

orang kr,fir), adalah kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat yang
disisipkan di antara kalimat, 'nbrbi t"Jitti- (Mereka menjadikan jari-
jari rangan mereka), dan kalimat, gl6.i 'riW" 'o';)r i(J" (Hampir-

hantpir kilctt itu menlt6lmSctr penglihatan rnereka).

i: , y (shibghah adalah agama). pemyataan ini dinukil

dengan sanad yang moushul oleh Abd bin Humaid dari jalur Manshur,
dari Mujahid, dia berkata, "Firman Allah dalam surah Al Baqarah [2]
ayat 138, a'iJr ti,!,a, yakm agama Allah." Dari jalur Ibnu Abi Najih dari

Mqahid Oir.Urit ur, " sltibgltatallaah,yakni fitrah Allah.,,
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Qatadah menukil <larijalumya, dia berkata, uru)i'gra l"3a1t ;:y

u3 6'i A;',5. gjr ar it'*'s,ix-)' lt'* bg ,s';,At |!).'k'e ,t':'g

L:rX. o\S (sesunggultn.vu orang-orung Yuhucli memberi shibghuh

(membentuk) unuk-unuk mereka nrenieuli Yuhudi, rlemikiun juga

orong-orung Nusrani, sentenluru shibghuh Allah udulttlt Islunr, tlun icr

aclaluh ogun'tt Allah yung kurerruny7 Nuh ditttus clun jugct pura nnbi

sesudohnya). Mayoritas membaca, "shibghottt" karena posisinya

sebagai ntctshdctr (infinitife) dan dipengaruhi kalirnar oJAJ.'d i;':
(Dtm kctmi hunyu tuntluk putuh kepada-Nya).Ini adalah pendapat yang

paling kuat. Ada juga yang mengatakan kata itu dibaca fatholt karena

dalam konteks perintah. Maka maknanya, "Hendaklah kalian

komitmen terhadap shibghah (agama) Allah." Seakan-akan

penggunaan kata 'shibghah' dalam rangka nrusyukalah (padanan),

karena orang-orang Nasrani biasa men-shibghah (yakni mencelupkan)

anak yang baru lahir ke air Al Ma'nntcliyah, dan mereka mengklaim

perbuatan itu untuk mensucikan si anak. Maka dikatakan kepada kaum

muslimin, "Hendaklah kalian komitmen terhadap sltighuh Allah,

karena sesungguhnya ia lebih suci."

,a iy'it & <,z"uirlt jby @lat khaasyi'iin [rerhaclap orang-

orang yang khusyuJ, yakni terhadap orang-orattg ntukntin ycutg

sebenarnya). Penafsiran ini dinukil dengan sanad yang mattshul oleh

Abd bin Humaid dari Syababah melalui jalur seperti di atas dari

Mujahid. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Abu Al Aliyah

tentang firman-Nya dalam surah A1 Baqarah l2l ayat 45, J, )l

ryi' (Kecuali terhaclap orang-orang ycotg khusyu),dia berkata, o1

f.At (Yakni orang-orang yang tctkut). Dari jalur Muqatil bin Hibban,

dia berkata, in'.a$ir : * (Maksudnycr adalah orang-orang yang

tawadhu' [merendahkan diriJ ).

4 L; J.I 6ga1 @iquwwah [dengan kuatJ ' yakni mengerjakan

nOo ,on[ odo podo'rya). ltbdmenukilnya dengan sanacl yang maushul
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melalui jalur di atas. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bersama Ath-
Thabari dari jalur Abu Al Aliyah, dia berkata , btLlr'arat q euwwah

ctrtint,a ketautun). Dari jalur Qatadah dan As-Sudi, dia berkata, 'tpt

tfyt'lolt 1,4t Quwwah artinya kesungguhan).

t* 
<,rr'-rl :e_tdt ji.i'Stil llOu At Atiyah berkata, ,,maraclh,,

[penl,akitJ adalah keraguan). Pernyataan ini dinukil dengan sanacl
yang moushul oleh Ibnu Abi Hatim melalui jalur Abu Ja'far Ar-Razi,
dari Abu Al Aliyah.tentang firman Allah dalam surah Al Baqarah [2]
ayal 10, *'-,, g* C (Dulam hati ntereka aclct penyakit), yakni

keraguan. Senada dengannya dinukil jalur Ali bin Abi rhalhah dari
Ibnu Abbas. sementara dari Ikrimah dia berkata, "Maksudnya adalah
riya' (pamer)." Dinukil juga dari Qatadah tentang firman Allah isfi
t r'ut (Lctltt Allah ntenantbaltkan kepacla mereka penyakitnya), 'ci

\tA Q,,akni kentunctfikan). Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur

Qatadah tentang firman-Nya, &'-; g* g (Dalam hati-hati mereka

acla penyctkir), dia berkata, Jtij f ii e'*: A: (Keraguan clart

kebintbangan tentang urusan Allah Ta'ala).

e ,1. ?;" (@ 6il (4/amaa khctlfaha [dan apa yang

clibetctkangnyal , yakni sebagai pelajaran bagi yang tersisa).
Penafsiran ini dinukil dengan sanad yang nruushul oleh Ibnu Abi
Hatim dari jalur Abu Ja'far Ar-Razi dari Abu Al Aliyah tentang
firman-Nya dalam surah Al Baqarah l2l ayat 66, il tJ.l& Ar;i;ii

W-q (untca Kani jadikan yang clemikian itu peringatan bagi orang-

orang cli masa itu), g.'j5 U )e 6. {W '61 gami siksaan karena

dosa-dosa mereka yang telah lalu), dan kalimat, @ U|, (dan bagi

mereka yang datang kemuclian), 4t1)t q eldj. e ,J.?* +i Qtakni

pelajoran bagi orang-orang yang tersisa sesudah mereka).
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q ,fq X (q Y xl (l-trrt slti1'111u fiiha [titluk utlu belungnvu]

yukni rklrtk uclu y)urnu putih putlunl,Q. Ha1 ini telal-r dijelaskan pada

ccrita Nabi Musa pada pen-rbahasan tentang cerita para Nabi.

.r, i , .iJili <&i:nl t;'-* JUJ Qtlunru seluinnt'u berkutn'

'yctsumuunukunt' fmereku ntenintpakun kepadcurutJ , yukrti

ntenguasakun kepacluntu). Ular.na yang din-raksud disini adalah Al

Qasim bin Salam. Dia menyebutkan seperti ini dalam kitab Al Gharib

Al Mushunnuf. Demikian ju-ea dikatakan Abu Ubaidah Ma'mar bin Al

Mutsarina dalam kitab li Mctiuz.

Mungkin juga kata us-soltttl artinya kesitrambungan, yakni

mereka terus merterus menyiksa kamu. Diantara penggunaannya

dengan nrakna ini adalah'sctct'irnatul ghanont' (kambing piaraan)'

karena dia seriantiasa dan terus menerus digembalakan. Menurut Ath-

Tlrabari kata'),asutnutu'takrtm' bermakna mereka mendatangkan

kepada kalian, atau membuat kalian merasakan

ir,,'l' ;f 'rrgr ,>j $1 ,i;r,'1t.,*.r ":,r 3rb; arJn; @-'tit1 1.41

Waluoyah'orinro, bentu'k *a,shdo, tirtfinittfel clctri kata ctl wctlaa',

urtinya ur-rttbuubil,ah, clan jika dibacu al wilaavoh maka artinya

kekuasaan). Ini adalah makna perkataan Abu LIbaidah. Dia berkata

tentang firman Allah dalam surah Al Kahfi [18] ayat 44, y.a;lir ilfe

fit (Di sana pertolongan itu hanya ctari Attah Yang Hak), dia

berkata, "Al Walaal'ah adalah bentuk mashdar dari kata al waliy.

Dikatakan, walaitul 'amal wal amr', yakni aku mengurus suatu

perbuatan dan Llrusan." Imam Bukhari menyebutkan kalimat ini

meskipun terdapat dalam surah Al Kahfi dan bukan dalam surah Al
Baqarah, untuk menguatkan penafsiran yasttumuttnakum dengan

yuuluunokum.
, ,t ,

tiyt $5 ,F"i 4tiPt :'@. )r6'i (Sebagian mereka berkata,

"Biji-bijian yang dimakan semuanya dinamakan fuum'). Hal ini

diriwayatkan Al Farra' dalam kitab Ma'ani Al Qur'an, dari Atha' dan
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Qatadah, dia berkata, "Al Fuum adalah semua biji-bijian yang bisa

dibuat roti." Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui

beberapa jalur dari Ibnu Abbas dan Mujahid serta selain keduanya

bahwa al fuum adalah al hinthah (gandum).

Ibnu Jarir meriwayatkan juga bahwa dalam qira'ah Ibnu

Ma'sud disebutkan kata ats-tsaum.lni yang ditegaskan dan ditafsirkan

oleh Sa'id bin Jubair dan lainnya. Jika bacaan (qira'ah) ini akurat,

maka huruf fa'terkadang diganti dengan tsa'padabeberapa nama, dan

ini termasuk di antaranya.

tleti 1,rl$l ,iSA'56't (Qatadah berkata, " fabaa'uu' [mereka

kembaliJ, yakni mereka berbalik). Pemyataan ini disebutkan dengan

sanacl yang maushul oleh Abd bin Humaid melalui jalurnya.

ot'*:;U- eiJiu-) 'it 'J\3j ((ilama selainnya berkata,

"Yastaftihuun [memohon kemenanganJ, yakni meminta pertolongan).

Ini adalah penafsiran Abu [Jbaidah. Ath-Thabari meriwayatkan

sepertinya dari jalur Al Aufi, dari Ibnu Abbas, dan dari jalur Adh-

Dhahhak dari Ibnu abbas, dia berkata, "Yakni meminta

bantuan/pertolongan." Ibnu Ishaq meriwayatkan dalam kitab As-Sirah

An-Nabawiyah da.'i. Ashim bin Umar bin Qatadah dari guru-guru

mereka, mereka berkata, "Ayat ini turun kepada kami dan kepada

orang-orang Yahudi. Kami pernah mengalahkan mereka di masa

Jahiliyah. Maka mereka berkata, "Sesungguhnya akan ada Nabi yang

diutus dan zamanya telah tiba. Kami akan membunuh kalian bersama

dengannya. Ketika Allah mengutus Nabi-Nya dan kami mengikutinya

mereka pun kafir dan ingkar kepadanya. Maka turunlah ayat diatas."

Al Hakim meriwayatkannya dari jalur lain dari Ibnu Abbas dengan

redaksi yang lebih lengkap.

rgu. 1t\f,1 (Syarau [menukarJ, yakni menjual). Ini adalah

perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah

Al Baqarah l2) ayat tOZ,';i:1 yrfr'-- 6 4t (amat iahat perbuatan

mereka menukar dirinya dengan sihir), fit;.'qi (yakni mereka meniual
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fdirinya dengan sihir]). Demikian juga diriwayatkan Ibnu Abi Hatim

melalui jalur As-Sudi.

r3;:;;- di tlrri o1 ,tiylr U (G(t (Raa'inaa

berasal dari kata ru'uunah [kepcndiranJ. Jika mereka nrcnganggap

bodoh seseorang, maka merekct mengatakan: Raa'inaa). Saya (Ibnu

Hajar) katakan, hal ini berdasarkan qira'ah mereka yang membacanya

"raa'inen", yaitu qira'ah (bacaan) Al Hasan Al Bashri dan Abu

Haiwah. Kemudian dia menjelaskan bahwa ia adalah sifat untuk

mashdar yang dihapus. Artinya, janganlah kamu mengucapkan

perkataan raa'inaa atau perkataan yang mengandung makna ru'uunaa

(kepandiran). Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Abbad bin

Manshur dari A1 Hasan, dia berkata, "Kata ar-raa'in adalah perkataan

yang mengandung makna ejekan. Allah melarang mereka untuk

mengejek Muhammad. Mungkin juga 'perkataan' di sini mencakup

makna 'penamaan', yakni janganlah kalian menamai Nabi kalian

dengan sebutan' raa'inaa'.

Ar-Raa'in artinya dungu atau pandir. Sedangkan qr'an artinya

kedunguan yang sangat. Dalam qira'ah tlbay bin Ka'ab disebutkan 1

S'frt $'rU, yakni menggunakan kata jamak. Demikian juga dalam

mushaf lbnl Mas'ud. Lalu di dalamnya disebutkan juga kata,

er'aunaa. Mayoritas ulama membacanya raa'inaa tanpa tanwin,

karena ra adalahf il amr (bentuk perintah) dari kata muraa'aat (saling

memperhatikan). Hanya saja mereka melarang mengucapkannya

karena ia adalah kalimat yang berkonsekuensi persamaan. Mujahid

menafsirkan, iJL '|J.J|) I go-l fi'* 'l (Jangan kalian mengatakan,

'Dengarkan dari kami dan kami akan mendengar dari kamu'.).

Atha' berkata, "Ia adalah kalimat yang biasa diucapkan kaum

Anshar. Maka mereka pun dilarang mengucapkannya." Dari As-Sudi,

dia berkata, |rt:o n' ,P 4, d!::)'i.&61 lwUt9e- ,y; os
(,4i U.t'oi o:t;;-l,iU,Jr ogt ,i,X ?'{;tt'el;b o1\r ,'ii J'*t

t.

t,rt1 tlu tlL.!1
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'e fP u.s 0"1't;;" fi6i,'{"'J }o n' e e (perncth sieorang raki-raki

Yuhurli yung bernama Rifa'ah bin Zaicl datang kepada Nabi sAW clctn

berkutct kepadanya,'Pelihuralah untukku pendengarnnntmu clun
tlengurlult setlungkun kamu sebenarnya ticlak mendengar apct-ctpu'.
Muka kutttn ntttslimin ntengiru yung demikian itu aclaluh pengugLtngun
terhedup Nabi sAW dan mereka mengucapkannya, raru mereka
clilarung).

Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab Ad_Dala.il dengan
scutod yang sangat lemah dari Ibnu Abbas, dia berkata, ,iijr illl4 r;e r,
.i.. .i. t i- . r, . .i - -..9'&s # drr .sI", 4t Wrrrbe ;rijr 4 L6 :66'J.'rL'e;j .5, 

,.-:r,

* ifl '8 
fi ,1 W 1 :,Sut (Kata raa,irtaa datam bahasa

Yultudi aclalult celaan yang sangat buruk. Lalu sa'acl bin Mu,aclz
menclengar beberapa orong Yahudi mengucapkan hal itu kepacla Nabi
sAW. Maka dia berkata, 'Jika aku menclengarnya tlari seorang
cliantara kaliun, sungguh aku akctn memenggol lehernya,.).

# ) (gj*,- !) (Laa Ycrjzii [ticlak ntencukupiJ, yakni ticlctk

bermunfoat). ra adalah perkataan Abu ubaidah sehubungan firman
Allah dalam surah Al Baqarah l}l ayat 48, ei ,rp ,r, ",* *;* I
(seseorang tidak dapat membela orang lain, walau seclikitpun) yakni
tidak dapat memberi manfaat kepada yang lain. Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari jalur As-Sudi, dia berkata, * ':i 

"- ,f.r l u-,"
* a;iilr 4:tg 4 (yakni jiwa yang mukmin ticlak clapat memberi

mantfaat sedikitpun kepada jiwa yang kafir).

irit i';ft ,lUAr ,y p\b) (Khuthuwaat berasal dari kata al
khathwu, artinya jejak-jejak). Abu ubaidah berkata tentang firman
Allah dalam surah Al Baqarah l2l ayat 16g,0tiilJt ?tb t# 1

(Jcutgan kamu mengikuti langkah-langkah syetan). Khutltuwaat,
khutha adalah bentuk jamak dari khuthu,ah, afiinyajejak-jejak syetan.
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur lkrimah dia berkata, o(b
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;rL "Jr ?G-j grt"l';;tr (Khtfihtntuut us1;-s1'uitittut tukrltth bisikun-bisiktut

s.t'ctunl.

Dari jalur MuJahid dikatakan, 3rti oU:3 r orib; (Klturhttwuut

ttst'-slltritltcut utlctlult lungkcth-lcutglrctlutl'u). Oari jalur A1 Qasim bin Al

Walid disebutkan,lrrt3r o(b.: -+ :\ t*k ;Ai,ja,'ai 6ru
berkatu kepudu Qataclah, ntuka tliu berkutu, 'Setiup perbuutun

rrutksiut kepuclu Alluh muku iu ternrusuk khuthutt,ttttt s1'uithotr'). Sa'id

bin Manshur meriwayatkan dari Abu lvh.llaz, dia berkata, ?tF
.f 6j' € :\tt yr-Uiilr (Khttthuu'ctt s1'oithun udalah niat tttatr nculzrtr

rlalsnt kentoksiutarr). Demikian yan,e dia katakan. Namun, redaksi

yang ada lebih umum daripada itu. Maka dalam perkataannya ada

bagian yang tidak disebutkan secara redaksional.

'pt :15;ty Ibtctlact artinya ikhtabaru [menguji]). Ini adalah

penafsiran Abu Ubaidah dan kebanyakan ulama. Al Farra' berkata,

"Maksudnya adalah urusan-Nya." Hal ini juga tercantum dalam

naskah Ash-Shaghani.

3. Firman Allah, oJJli 4i, rirsi n 'i;r; Xl

"Jattganlalt kamu mengadakart sekutu-sekut'u bagi Altah, padalrul
komu mengetahui." (Qs. Al Baqarah l2lz 22)

*'t f ht .u'";r i)*,i6 I' re f ,*;, / )f f
o t o' ..':. -r, I :-'..o,o'" ','^\ .o tlo; o.,
of :cJi .JIr, -*'J \7 i, 3'}.5 ;i ,iu 9,311 -r:-e '*Zi ::lt'ui
,',!..'s;Ar'6i -utx3rnj|ft'6Y, iSv gtsi "i,Ui .,;.)..;i .ui

.!rG & Gr;Li 'i6 ,'ui-i ,t
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4477. Dari Amr bin Syurahbil, dari Abdullah dia berkata, ..Aku

bertanya kepada Nabi SAW, 'Dosa apakah yang paling besar di sisi
Allah'. Beliau bersabda, 'Engknu menjadikan sekutu-sekutu bagi
Allah sementara Dia telah menciptakanmu'. Aku berkata,
'Sesungguhnya yarlg demikian itu sangatlah besar'. Aku berkata,
'Kemudian apa?' Beliau bersabda, 'Engkau membunuh anakmu
karena takut akan maknn bersamamu'. Aku berkata, 'Kemudian apa?'
Beliau bersabda, 'Engkau berzina dengan istri tetanggamu'."

Keterangan:

(Bab firman Allah "Malw janganlah kamu mengadakan sekut-
sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui). Kata andaad
merupakan bentuk jamak dari kata nidd, artinya nazhiir (yang
sepadan). Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Abu Al Aliyah, dia
berkata, "An-niddu artinya al 'idlu (setara)." Dari jalur Adh-Dhahhak,
dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Al Andaad artinya al asybaah (yang
serupa)."

Kata "Bab" tidak tercantum pada riwayat Abu Dzar. Kemudian
Imam Bukhari meriwayatkan hadits Ibnu Mas'ud, "Apakah dosa yang
paling besar?" yang akan djelaskan pada pembahasan tentang tauhid.
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4. Firman Atlah, t$ s'Jil\ #t W A;ft ir;,ir 1* "ili te;J't
'. t ,?-. . ,. '..i t.'z o .zi. ., t ii. .-. . >,.i.. ,. .. ,.ti "or$rtsJ- s.6-lJi \iG"6J')\3;"b a': €a'lu o* ,t

"Datt Kami naurtgi konlu dengart etvqfi, aon frrri turo,r,kou

kepadamu "trrstrrra" dan "salwa". Makafllsh dari makanan yang

baik-baik yang telah Kami berikail kepadamu. Dan tidukloh mereka

menganiaya Kami, akun tetapi merekalah yang menganiaya diri
mereka sencliri." (Qs. Al Baqarah l?l57)

.-t o,. n.o - I .i ,t , t ' '
.p)r S'3))rt ,-o;Lo ".!t ;-ut-li JUy

Mujahid berkata, "al ntctnn adalah getah dan as-sailwct adalah

burung."
z^r,o,, - ,. ,

4-L a.\)l )e d)l-t>

4478. Dari
bersabda, 'Al Kant
penyakit mata'."

J;'r'Jtt ,iu *; h' 'e) +'; ; +:* f,/

;, ir* u"rc) ,li\ 
"n 

i't<i' ,&')

Sa'iO tin Zuia ne, dia berkata, "Rasrluliah SAW
'ah (janutr) tennasuk al ntann. Airnva penyembuh

Keterangan:

(Bab dan Kami naungi kamu dengan awon, dan Kami

turunkan kepadantu "nxanna" dan "salwa" 
-hingga- merekalah

yang menganiaya). Demikian yang dinukil Abu Dzar. Adapun kata

"Bab" tidak tercantum dalam riwayatnya. Kemudian periwayat

lainnya menukil ayat secara lengkap.

'p:,r ,s,:jjJr: aib ijr :bu, 'Silj 
luuiahid berkata, "Al Mann

adalah getah dan as-sal*, odoloh burung"). Pemyataan ini dinukil
dengan sanad yaflg maushul oleh Al Firyabi, dari Warqa', dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, seperti di atas. Demikian juga dikatakan Abd
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bin Huniaid dari Syababah, dari Warqa'. Ibnu At,i Hatim

meriwayatkan dari jalur AIi bin Abi Thalhah dari lbnu Ablras, dia

berkata, r1'ru r, * J'1SU j*St ;e 'Jltpt *s€ (ttl nt{tnrt tt.trtm tli

ctlus pepohon{rfi. Mqka mereku nrenmkan sesukttn.t'tr rltrinru). f)ari
Ikrirnalr dia berkata, r^:tiir "*t)t'e A€ ert ,st,1tt,rti .srtri buuh ltottg

kentall. Kenruclian diriwayatkan. dari Sa'id bin Basyir, dari

Qarar.luh, dia bcrkata, l, ,r. tbu. '*;,i #r L'# V w;- 6r ,t€

fi' q ,P?: (Aclapun 'al mann' turun kepeila mereka

sebagaimana salju; lebih putih doripada susu dan lebih manis

doripoda mudu). Semua perkataan ini tidak saling menafikan.

Dinukil dari Wahab bin Munabbih, dia berkata, 9g!lt P'oA @l

Monn adalah roti yang lembut). Pernyataan ini menyelisihi semua

yang telah disebutkan.

Ibnu Abi Hatim meriu,ayatkan juga dari jalur Ali bin Abi

Thalhah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, jCllr '*'i" c;lilr 6r-
Salwa adalah burung ),ang mem,entpai burung puyth). Dari Wahab

bin Munabbih, dia berkata, ;dl' '* (to aclalah bunmg puyuh).

Kemudian dinukil darinya, lSJt e'# ? -i go adalah bururtg

yang gemuk seperti burung merpati). Ikrimah berkata, 'U 'fi "*

buntng kecil).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Sa'id bin Zaid,

"Al Kam'ai termasuk Al Mann " Penjelasannya akan disebutkan pada

pembahasan tentang pengobatan. Dalam riwayat Ibnu Uyainah

disebutkan dari Abdul Malik bin Umair sehubungan dengan hadits

pada bab ini, "Al Mann termasuk yang diturunkan kepada bani Israil."
Dari sini tampaklah kesesuaian penyebutannya pada pembahasan

tentang tafsir sekaligus bantahan bagi Al Khaththabi atas

perkataannya, "Tidak ada kesesuaian penyebutan hadits ini pada bab

di atas." Dia berkata, "Karena al mann dalam hadits bukan yang
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diturunkan kepada bani Israil, tetapi ia merupakan scsLriltu yang lain

yang jatuh kepada mereka seperli turnuiil. Sedangkan ul nrunn di

tempat ini adalah tumbuhan yang hidup dengan scndirinya tanpa perlu

ditanam dan dirawat." Dengan demikian, alasan penyebutannya di

tempat ini telah diketahui rneski maksudnya adalah apa yang

disebutkan Al Khaththabi.

5. Firman Allah,
. a to. )
,'tu*ar*Jl & U-u q

"Dur, (ingatlah), ketika Kami berfirman: "Masuklah kamu ke

negeri ini (Baitul Maqdis), dan makartlah dari hasil brtnrin)ta, yang

banyak lagi enak di mana yang kamu sukai, dan masukilah pintu
gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah: "Bebaskanlah kami
dari dosa", rtiscaya Kami ampuni kesalaltan-kesalahanmu. Dott

kelak Kami akan menambalt (pemberiart Kami) kepada ora,rg-orang
yang berbrtat boik." (Qs. Al Baqarah [2]: 58)

to -- {
5 ,e-rl q ;,'_ l_ J

Ragadhan artinya luas lagi banyak.

.';:-c;*,u:"f

4479. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Dikatakan kepada Bani Israil, 'Dan masukilah pinnt
gerbangnya sambil bersujud, dan kotakanlah: Hiththah. Mereka pun

(\:*t)
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nrasuk dengan nruntrur mendahuruka. pantat mereka. taru merekarrrerubalr' Mereka berkata, "Irirrthuh aaatatr bijian ,r,,iunl gandunr.,.

KeteranpaE:

(Buh dun ingatruh ketiku kctnri berkrfia, "Musukruh kuriun kckantpung ini dun nt,kttnrrth rrurin.t.u up, ),uttg kttriun sukui,,).Denrikian disebutkan Abu Dzar. Adapun serainnya nrenyebutkan avathingga kal i nrat,,, O rut n g- o rrt n g y(t, g b, e rbu ctt hct i k.,,{.
f Ut : $tb.s1 (Rughuclutt ctrtinya ltrus lugi ltun.t,uk). lni

adalah penafsiran dari Abu Ubaidah. Dia berkat a,,,Ar-rughdu adarahyang banyak dan tidak mererahkan. Dikatakan, ,qacr 
arghctcrufurunun,artinya si furan terah ,rendapatkan kehidupan yang rapang dan ha(ayang banyak."

Diriwayatkan dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, rentangfimran-Nya daram surah Ar Baqarah [2) ayat 35, u; q' ,4r"^k1
6L 1Dr,r, ntokctnlah nrukanon-ntukarrunnya raghadan fyarg bonyok
lagi buikJ di rnanu sctju 

"vang kctntu sukcti). Dia berkata, i+loir 
,r;,"t1,

(Ar-rughadu artinya kelopangart hiclup). Riwayat ini oinut<it atrr_Thabari.

Dari As-Suddi, dari para periwayatnya, dia berkata,
(Ar-Roghadu ortinya yang nenyenongkan). Sementara
berkara, y a? I fl, ',ilt 1e'r_raghactu adalah yang
perhitungan podanyo).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairahtentang firman o]'ul "DQn ucctpkanrah oreh karion hiththah,,.Peny'ebutannya terah dikemukakan pada kisah Musa pada pembahasantentang kisah para nabi yang terah saya isyaratian bahwapenjelasannya akan dikemukakan faoa tafsir surah Al A,raaf.

iri4tr'lr1t

Mujahid

tidak sda
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Adapun lafazh di awal sanud ini, "Mtthatnnlad nrcnccritakan

kepada kami", tidak disebutkan dengan nasabnya kccuali dalam

riwayat Abu Ali bin As-Sakan dari Al Farabri, dia berkata,

"Muhammad bin Salam." Menurut saya, ada kemulrgkinan clia adalah

Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhali, karena dia juga biasa

meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi. Adapun Abu Ali Al

Jiyani, dia berkata, "Menurut saya, yang lebih tepat adalah

Muhammad bin Basysyar."

6. Firman-NYa, ..!:rral t\'ti O€ ;;
"Barangsiapa yang *rrritO, Mttsult Jibril."

(Qs. AI Baqarah l2lt 97)

'^irr : '[l '\? : i(rS ''3a', 'Y' :"f'*'JS'1

Ikrimah U..t utu, "Jnbr, Miik, 
-clan 

Snrr,r,1 artinya hamba,

sedangkan iil artinya Allah."

*a \,rt,- l' );', ?\ i>,* ;. l' i; * i:u ,fi ,r'jy;U 
*:r+ir' *'4,;6|r#f',i e.;', *')

J'1i c', rat'Jr b(?i J'ri 6'lJ ,f W- I .x *lLuL
t,t.*i i,lu'ryf s\"ri yj ;yltst Lr G'r't^iAt *i ru
.^*ty,st ,1 )At'rr ti ,ls .i ils i.*-b|su G1 .yb
;f il' :\ur.'* 'b'd:i 

;Sti e;.d.frii. cG yl q1r :*li
'J")i Gij,.-j:jr A o;ar ,, u$r'r:rx'rrl : ulur tr;i S'ri
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t a . t t 
".l-f^.-.-. .Jl:,

* qll

r>i1 *>y -r^r i'c"i t'Jr 3ii k'U r*
t.- a / / / -io, t.:JL' .'r/; iiFr ,r-. _;* 'rl; ,l'[t i'i

tJt;1 .i.,' ;-r-, L-.^i j..-., ii '^*f:

UE f;"(* &r ii ,y'r'qi ,&'.t'*'?"t ;*
I n, 'e''&l'it'i.ti 

'jG 
. 6-e ;\ u*')

aif y rf '#i ,'Jt;" "lr ii 1* e11 ., h'
,:^ ) !'-,0,, r(n.._ ,ct- ,r1,, , i,'-: ), ', t,.;.aiit) cu'; jf, u; 

'r-J6 
.i,rr Jr_,

..i,1 j *', S- -,rwi

4480. Dari Anas, dia berkata, "Abdullah bin Salam mendengar
kedatangan Rasulullah SAw sementara dia berada di kebun sedang
bekerja. Maka dia datang kepada Nabi sAW tlan berkata,
"Sesungguhnya aku bertanya kepadanlu tiga perkara yang tidak
diketahui kecuali oleh seorang Nabi; Apakah tanda kiamat yang
perlama? Apakah makanan penduduk Surga? Mengapa anak mirip
dengan bapaknya atau dengan ibunya?" Beliau bersabda, "Bar.u sctjct

Jibril mengabarkan hal-hal itu kepadaku." Dia berkata, "Jibrir?"
Beliau bersabda, "Benar!" Dia berkata, "Itu adalah musuh yahudi dari
kalangan Malaikat." Maka beliau membacakan ayat ini,
"[Barangsiapa memusuhi Jibril ntaka sesuttgguhnya cliq telah
ntenurunkannya ke dalam hatimuJ. Adapun awal tanda kiamat adalalt
api yang mengltalau manusicr dari timur ke barat. sedangkcut
makanan pertarua penducluk surga adalah ziyaclah' hati ikan pat.ts.
Apabila air mani laki-laki rnendahului air mani wanito, rnctkct anctk
lebilt mirip dengan laki-laki dan jika air ntani wanita lebih clahulu
ntaku onok lebih mirip clengannya." Dia berkata, "Aku bersaksi bahwa

Ziyadoh artinya bagian yang menempel pada hati, yang rasanya sangat lezat.
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tidak ada sesembahan kecuali Allah dan aku bersaksi bahrva engkau

adalah LrtLrsan Allah. Wahai Rasulullah, sesurlgguhnya Yahudi adalah

kaunr pendusta, jika mereka mengetahui keislarnanku sebelr"rm engkau

bertanyri kcpada mereka, niscaya mereka akan nrendustakanku." Maka

orang-orang Yahudi datang dan Nabi SAW bersabda, "l.uki-luki ,-ung

boguirrtcttrctkuh Abtlulluh cliuntat'u kaliun?" Mereka berkata, "Sebaik-

baik kanri dan anak yang paling baik di antara kami, pemimpin kami

dan anak dari pernimpin kami." Beliau bersabda, "Baguimuna

pentlaput kunw jiko liu musuk lslum?" \'ferckir berkata, "Sentoga

Allah nrelindunginya daripada hal itu." Abdullah keluar dan berkata,

"Aku bersaksi tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan bahwa

Muhammad adalah Rasulullah (utusan Allah)." Mereka pun berkata,
"Orang yang paling buruk di antara kami dar: anak dari orang yang

paling buruk di antara kami." Mereka pun mencemooh dan

mencacinya. Dia berkata, "lnilali yang tadinya aku khawatirkan wahai

Rasulullah."

Keteranqan:

(Bab barortgsiapa menjadi nrusuh Jibril). Demikian disebutkan

dalam riwayat Abu Dzar dan selainnya.
, tt.

,J,-.i.J ti-G OE ";,, (Barangsiapa menjadi nntsuh Jibril). Ada

y*rg U..p.ndapat bahwa sebab permusuhan mereka terhadap Jibril
adalah karena Jibril diperintahkan menemskan kenabian pada kaum

Yahudi, tetapi dia memindahkannya kepada selain mereka. Ada juga

yang mengatakan penyebabnya adalah karena Jibril mengetahui

rahasia-rahasia mereka. Saya (Ibnu Hajar) katakan bahu'a pendapat

yang lebih tepat dibanding kedua pendapat tersebut adalah karena

.Iibril menjadi sebab turunnya siksaan kepada mereka.

Jlr : ,,t4 .V : ory't ,:+t ;k :zif:'Sl3 lWimah berkata,

"Jabr, Miik, dan Saraaf artinya hantba, sedangkan lil artinlta Allah).
Penafsiran ini disebutkan At-Thabari dari jalur Ashirn dari Ikrimah,
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dia bcrkata, i, il ,f ii ,h_*:.1, ip $6 lLitril urtinya itbttttlutt
(humhu Allah), Mikuil urtin,u Ahdullah, Iit rtrtint.u Alkth).
Diriwayatkan nrelaluijalur lain dari Ikrimah, dia berkata. '* s .* *
ir' Ul; ,|tlt (Jubr rttinvu humba, Miik artinl,tt ltrttrtltrt, tlctrr lil ctrtitt1,61

Allah). Dinukil juga jalur Yazid An-Nahwi, dari Ikrinrah, dari Ibnu

Abbas seperli yang pertama disertai tambahan , ht '-i6,!l 
f ft F:

(Semua ,'tctnta ,v-ang terclapctt paclanya kata 'lil' ntctkcr ctrtinva .4ttah).
Dari Abdullah bin Al Harits Al Bashri (salah seorang Tabi'in), dia
berkata, "lil dalam bahasa lbrani artinya Allah."

Ali bin Al Husain berkata, "Jibril artinya Abdullah (hamba
Allah), Mikail adalah Ubaidillah (hamba kecil Allah), Israfil adalah
Abdurrahman (harnba Sah Rahman), dan semua nama yaug terdapat
padanya kata 'lil' maka artinya adalah hamba bagi Allah."

Namun pendapat lain menyebutkan sebaliknya, yakni ,lil,
adalah hamba, sedangkan yang sebelumnya adalah nama untuk Allah.
Sebagaimana dikatakan 'Abdullah', 'Abdurrahman,, dan
'Abdurrahim'. Kata 'Abdu' (hamba) tidak berubah-ubah. Sedangkan
yan g sesudahnya berubah-ub ah lafazhnya meskipun maknanya hanya
satu. Untuk memperkuat pandangan ini bahwa nama yang bukan
bahasa Arab jika dinisbatkan kepada kata lain maka umumnya kata itu
disebutkan lebih dahulu daripada kata yang dinisbatkan.

Ath-Thabari dan selainnya berkata: Ada beberapa bentuk
pelafalan kata "Jibril". Penduduk Hijaz mengucapkannya dengan
lafazh 'jibril' dan demikianlah yang disebutkan kebanyakan ahli
bacaan Al Qur'an. Bani Asad melafalkan seperti itu, hanya saja
dibagian akhir terdapat nun (yakni Jibrin). Sebagian pencruduk Najed,
Tamim, dan Qais megucapkan dengan lafazh Jabra'iil dan ini adalah
qira'ah Hamzah, Al Kisa'i, Abu Bakar, dan Khalaf serta dipilih oleh
Abu ubaid. Qira'ahYahya bin watsab dan Alqamah sama sepertinya,
tetapi diberi tambahan alif (yakni Jabraa'iil). Adapun clira'ah yahya
bin Adam sama sepertinya, tetapi tidak diberi tambahan huruf 'ra'
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(yakni Jabraa'il). Disebutkan dari Al Hasan dan Ibnu Katsir bahwa

keduar-rya membaca seperli yang peftama, tetapi dengan memberi

fttthah pada huruf Jim (yakni Jabril). Pola kata seperti ini tidak

terdapat dalam bahasa Arab, maka sebagian mereka mengklaim ia

adalah nama cjant (non-Arab). Dari Yahya bin Ya'mur disebutkan

dengan lafazh Jabra' ii ll.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang

kisah Abdullah bin Salam yang telah dipaparkan sebelum pembahasan

tcntang peperangalt. Sebagiar-r besar penjelasannya sudah disebutkan

di teurpat itu. Adapun lafazh, "ltu adalah musuh Yahudi dari kalangan

Malaikat", maka beliau membaca ayat 'Barctngsiapa ntenjacli musuh

Jibril, sesunggultnya dia ntenurunkannyu ke dalam hotirttu '. " Secara

zhahir dari redaksi hadits bahwa Nabi SAW yang membaca ayat itu

untuk menolak perkataan orallg-orang Yahudi. Namun, hal itu tidak

berkonsekuensi bahwa ia turun pada saat itu, dan inilah yang kuat.

Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i meriwayatkan

kisah lain sehubungan dengan sebab turunnya ayat di atas. Mereka

menukil dari jalur Bukair bin Sfihab, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Abbas, ri1 .n-,uir U( r; ,'jui *') * il' .,t-." it J'yj Jl t'yilr *i
-y't cl,-P,';ii* !#tA '!fi ti* Wrulei ari ,',*i t:^i>'*;$*
,;33 *'*': .tb"), ,f : ,aljlr a'ilc V3 ,* & ,P.(;'\,?? tb UA'#
y. ,P *,trl,r;i v'n4ll b:ri ,,r11)r 4 urii?'';1') ,8i':i1'4r ;U
(Orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAl4 dan berkata, 'Wahai

Abu Al Qasim, sesungguhnya kami bertanya kepadamu lima perkara,

jika engkau mengabarkan hal-hal itu kepada kami niscaya kami

mengetahui bahwa engkau adalah Nabi dan kami mengikutimu' -
disebutkan hadits selengkapnya dan didalamnya-- mereks bertanya

mengenai apa ),ang diharamkan Israil terhadap diri mereka, tentang

tanda-tanda kenabian, tentang kilat dan suaranya, bagaimana

seseorong menjadi ktki-laki dan menjadi wanita, dan siapa yang

tnenyampaikan berita kepadanya clari langit. Maka dia membuat
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perjanf iun ulas mereko sebuguitltun{t )'ung rlitetupkon oleh lsrail ottts

unuk-unuknvt'1.

Dalam riwayat Ahnrad dan Ath-Thabari dari jalur S1'ahr bin

Hausyab, clari Ibnu Abbas, $ 6 e\L].V to1,r$ n(J'Ui ui ,;l 1r W W
.!ui: r{l ;t (Atas kantu perjonjian Allah; Jika uku nrcnguhurkonnt'u
'fup,odi, 

t rrlin,, ttisccryet kcilian ctkan tnentbaiulktt " h'!ereku

memberikctn kepudunya perianjian dan kesepukutun rung heliatt

sukui. Lalu disebutkan hadits, letapi tidak ada kalinrat yang

menyebutkan pertanyaan tentang guntur.

Kemudian dalam riwayat Syahr bin Hausyab clisebutkau, 6
4.'t '*': ri hu q h' 

- l', ;Jtt ,tk ,,Sa z';;8"5t ,t it16.'P 
';iL

r;.i ,jri ':){e'r?') 3riil$ z3l,;t q '^i A|.'t og '} ,Oi)d ti'.r-, :r,i6

i'9 ,V\tO'^!1 ,f15 :fg:*l oi i!,- (Ketika nterekn bertetnl'a kepatlrutl,tt

tentu,tg siupa nrolaikot yang ntentbau,u herita kepaclutyn, ntuku heliau

SAW menjawab, "Jibril" Lalu beliou bersabda, "Allah tidak

mengutlts seorang nabi, kearuli dia adalalt v,alin),a. " Mereka berkolct,
"Karena inilah kami berpisah denganmu, sekiranya v,alintu adalah

malaikat seloin dia, nmka kami akan memhaiatmu clan

membenarkanmu." Beliau bertanya, "Apa yang menghalangi kalian

untuk membenarkannya?" Mereka berkata, "Sesungguhnya dia

[JibrilJ adalah musuh kami." Maka turunlah oyat diatas).

Dalam riwayat Bukair bin Syihab, mereka berkata, il Ub

Ptt :.tt'*rlu, JF-,:i\ gq i'€ 'i ,efjig P, y','Ju. (Jibrit

turun dengan peperongan, pentbunuhsn, dan siksaan. Sekiranya

Mikail yang tttrun dengan rahmat, tumbuh-tumbuhan, dan hujan),

maka turunlah ayat tersebut. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur

Asy-Sya'bi, ,4 6 'J:r2i'JS '4r;# 
r,t'F q'6,:1 s'41t 

d'U 
Jti ';;'ol

'J"*3'l1t'JJJiii it p* ,&'*3 !o i' e'4t&.'p 'Jti ...r1;lr

u t):., rii t1 ,'jf \uW ) a, 
' 

j6 ,il' ir, 'i1'nfr e ,&b ii jri6 siirr
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\tl:rt 'ogi'J'it ;: :.* u'l ;V ls-] f*i' (Untur tltttuttg kepurlu

orung-ordttg Yuhudi, lalu nterulengur kitob Tuurut clan nterusu herun
huguintutttt iu ntetnbenurkan opu yong adu tlalunt At Qur'un. Diu
berkutu: lvuhi S.4lI/ ntelevtuti mereka, muku oku berkcilct, 'Aku

trtcntintct kepudu kanru utus nctnta Alluh, apukah kalian mengetohui
huhv'ct beliau urlulah Rusulullah?' orang l,ang herilntu cliuntctrct
tttcreku herkotu kepadanya, 'Benur, komi ntengetuhui bahwu dia
uduluh Rusululluh'. Dia berkata, 'Mengapa kaliun ticluk
rrrcngikutirt.y'et'. l'[ercku herkutu, 'sesungguhnt'u kumi ntemiliki nrusult
di kctlangun nruluikut clail memiliki perclarnaiun. sententara yung
mengiringi kenubiannya dari kalangan malaikat odaluh musult
kctmi'.). Lalu Umar menyusul Nabi SAW, dan beliau pun
membacakan ayat kepadanya.

Kemr-rdian disebutkan dari jalur Qatadah dari Umar sama
sepertinya. Ibnu Abi Hatim dan Ath-Thabari meri'uvayatkan juga dari
jalrrr AbdLrrrahman bin Abu Laila, *iir _fi,a Lt ,jrii ,* e t";;:- ti
J\3',hf3 *'r; *>u1 a.t\Lts- us',i ,'i'J,1i ,s -r:c &a ;9t-
'Jt 

6 e: * U'* J,jriiJ \:* at'u$ 1s"oro,,g yahtdi bnrr"iuu (Jrnur

,trn b,"rlroto, "S"rr,rg[rrhnya Jibril yung biasct clisebut oleh suhubat
lcalian itu aclalah musuh kanti." Limar berkata, "Barangsiapo yang
memusuhi AIlah, malaikat-malaikat-N|,a, Rasul-rasul-Nya, Jibrir, don
Mikail, maka sesunggultnya Allah ntusuh bagi orang-orang kofir.,,
Meka tuntnlah oyat sesuai dengan clengan apa ltang dikatakan Umar).

Semua jalur riwayat ini saling menguatkan satu sama rain dan
menunjukkan bahwa sebab turunnya ayat adalah perkataan seorang
Yahudi dan bukan kisah Abdullah bin Salam. Adapun Nabi SAW
ketika dikatakan kepadanya oleh Abdullah bin Salam bahwa Jibril
adalah musuh orang-orang Yahudi, maka dia membacakan ayat itu
kepadanya untuk mengingatkannya akan sebab turunnya.

Ats-Tsa'labi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sebab
permusuhan orang-orang Yahudi terhadap Jibril adalah konon Nabi
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merel(a rnengabarkarl kepada nrereka bahrva Bakhtanshar akan

nrengahancurkan Baitul Maqdis. IVlereka mengutus seorang laki-laki
untltk nremllunuirny,a clan rlendapatinya masih muda serta lernah.

Laki-laki yang diutus itu dicegah oleh Jibril untuk membunuhnya.
.libril berkata kepadanya, 'Jika Allah hendak membinasakan kamu di
tangannya nraka cngkau lidak akan manlpu membunuhnya, adapun
jika (kebinasaan kamu di tangan) selainnya maka atas dasar apa

engkau nrenrbunuhnya?' Laki-laki tersebut meninggalkannya.
Kenrudian Bakhtanshar tumbuh besar dan memerangi Baitul Maqdis,
lalu menrbunuh mereka serta menghancurkannya. Mereka pun

membenci Jibril akan hal itu.

Riw,ayat lain menyebutkan bahwa yang berbicara dengan Nabi

dalam hal itu adalah Abdullah bin Shuriya. Adapun kalimat, 'Ji1 
$1

lU, yilt lt;i lTartcla kictntat yang pertama aclalah api), akan

dijelaskan pada bagian akhir penibahasan tentang kelembutan hati.

7. Firman Allah, litti 'ti 
! e'{i 6

"Datt Tidaklah Kami Menghapus Suatu Ayat Atau Kami
mengakhirkonn),a. " (Qs.AI Baqarah [2]: 106)

,ik rror,,i;l r:'j-ii:^u?tr ,f, ;jrj 'jr5 sG tt .c
9.J9)'r.

"..'^i1; G':: L;i,g ,:J;- e.i ji !tt') ,:J.l {;'q'afl i,e. ! - -YJ-' ---'

\i f U'# ri; :jri i' lr.; $j *j * iu' 
"r* it );,

.(6k.x

4481. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata;
Umar RA berkata, "Orang yang paling baik qira'ah-nya diantara kami
adalah Ubay, dan yang paling baik dalam memutuskan perkara adalah
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Ali. Namun, sungguh kami meninggalkan perkataan Ubay. FIal itu

karena Ubay berkata, 'Aku tidak meninggalkan sesuatu pun yang aktr

dengar dari Rasulullah SAW'. Sementara Allah telah berfirman,'Arat
muna saja yung Kami nasakhkan, atau Kami mengakhirkctnnyu.'

Keleronpal:

(Bab firmctn Attah, ry-'ti 9 i4 ?t q ii 4t, q # t
fAyat manq saja yang Kami nasakhkon, atou Kami jadikon (manusia)

lupa kepadcrnyu, Kami clatangkan yang lebih baik daripadonya atau

y,ang sebanding dengannya?J). Demikian disebutkan dalam riwayat

Abu Dzar dengan kalimat (-jl, sedangkan selainnya menukil dengan

kata 6Li, (mengakhirkannya). Versi pertama adalah qira'ah

mayoritas dan Cipilih oleh Abu Ubaidah dan juga mayoritas ahli tafsir.

Sedangkan vcrsi kedua adalah qira'ah Ibnu Katsir, Abu Amr dan

sekclompoli ulama. Saya akan menyebutkan makna keduanl'a. Masih

zda qira'ah-qire'ah lain bagi ayat ini yang tergologn syadz (Sanjil).

Imam B.rkirari meriwayatkan hadits pada bab ini dari Atnr bin

Ali, dari Yahya, dari Sufyan, dari Habib, dari Sa'id bin Jubair, dari

Ibnu Abbas. Yahya yang dimaksud adalah AI Qaththan, sedangkan

Sufyan adalah Ats-Tsauri, dan Habib adalah Ibnu Abi Tsabit.

Namanya disebutkan dengan nasabnya dalam riwayat Shadaqah bin Al
Fadhl dari Yahya Al Qaththan pada pembahasan tentang keutamaan

Al Qur'an.

Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur Ibnu Khallad, dari

Yahya bin Sa'id, dari Sufyan, "Habib menceritakan kepada kami."

"';,0 SlaSft ,'6.i U'3';i ,';i 'JtS ((Jmar berkata, "Orang yang

paling baik qira'ahnya diantara kami adalah Uba1t, dan yang paling

baik memutuskan perkara adalah Ali."). Demikian Imam Bukhari

menukilnya dengan sanad yang hanya sampai kepada Umar. At-
Tirmidzi dan selainnya menukil dari jalur Abu Qilabah dari Anas

48 - FATHUL BAARI



secara motrtt' (dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW) tentang
pcnycbutarr Ubay, dan disebutkan juga beberapa orang selainnya,

dinrana pada bagian awalnya disebutkan, -+ir f ii t", qi ?\i
,;t 'j ii ll 7q)e[li1(Jntutku yung paling betas kasih terhurlap

utrtutku ululuh .4bu Bakar, -lalu di dalamnya disebutkan-, "Orung
yung puling baik qira'ah [bacaanJ kitab Alluh adalah Ubalt bin
Ku'ah). Hadits ini dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi. Akan tetapi
ulama selainnya berkata, "Sesungguhnya yang benar hadits tersebut
adalah mursal. "

Adapun kalimat, "Dan yang paling baik mennttuskan perkura
uduluh .^1/l" disebutkan juga dari hadits marfu ' dari Anas yang dia
nisbatkan kepada Nabi SAW, JG ,fri U V qi ,pft (Jmatku yang

paling buik nrcmutuskcn perkara adalah Ali bin Abi Thalib). Riwayat
ini dinukil oleh Al Baghawi.

Dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari eatadah, dari Nabi SAW
secara ntttrsat, V icaf t f ;i 4\ 4i g\1 gmotku yartg paling

belas kasilt terhadap ummatku adalah Abu Bakar, dan yang paling
baik menrutuskan perkctra diantara mereka adalah Ali). Kami
nreriwayatkan secara moushul dalam kitab Fawa'id karya Abu Bakar
Muhammad bin Al Abbas bin Najih, dari hadits Abu Sa'id Al Khudri
sepeni itu.

Al Bazzar meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud, dia berkata,
i:i il,r ',i', 1." s..1 i. * y-yt,Ji( ..rri 'oi i:$ii G? lxami biasa

memperbincangkan bahwa yang paling baik memutuskan perkara
diantara penduduk Madinah adalah Ali bin Abi Thalib RA).

t.2 ,.a
A.i JT n Ln q) (Dan sesungguhnya kami biasa

men i ngga t kan perkat aan (Jbay).Dalam riwayat Shadaqah disebutkan,

;i O{y (meninggalkan lahn (Jbay). Lahn yangdimaksud adalah

'bahasa'. Dalam riwayat Ibnu Khallad disebutkan, U t;S 'l;rl 6ti
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J irli (Dtttt sesungguhnyu kumi banl,ttk nteninggcilkan qiru'uh

Ubu1").

.',.. ;,. ^- l. \ , t. c t

*: # drr .,[, nr' JiJ 'U '&;, (Aku ntenclengantl,a clttri

Rusulrtlluh in*l Dalam riwayat Shadaqah disebutkan, g q Ure;

:?.k;; 1')'*3:o n' & l' )'*t Uku ntengctmbilnva cluri mulut

Rostrlullah SAll/ clan aku tiduk meninggalkanny6l lror"na sesuatu).

Karena dengan mendengarkan langsung dari Rasulullah maka akan

tercapai ilmu clath'i (pasti). Namun, jika yang mengabarkan selain

beliau, maka keadaannya akan berbeda, dan hal itu tidak dapat

dijadikan dalil untuk menentangnya hingga mencapai derajat yang

(tath'i (pasti) pula.

Catatan:

Pada sontrrl hadits terdapat tiga orang sahabat dalam satu

tingkatan, Ibnu Abbas, lJmar, dan Ubay bin Ka'ab.
.^

,Jtrt 6l JtJ s!,j (Sementara Allah ta'alo telah berfirnrun...).

Ini adalah perkataan Umar yang dijadikannya hujjah untuk menolak

mengikuti qira'ah Ubay bin Ka'ab. Umar mengisyaratkan bahwa

Ubay terkadang membaca apa yang telah dihapus clira'ah-nya karena

belum sampainya dalil nasakh (penghapusan) kepadanya. Umar
berhujjah tentang bolehnya hal itu dengan ayat di atas.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur lain, dari Sa'id bin

Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata; '{J ,;> ,'J*-ior of ,jri6 fr ,*,
67'i 3i 1ri'r:.S \i ! q (Umar berkhutbah kepacla kami clan berkata,

"Sesungguhnlta Allah berfirman, 'Ayat ntana saja yang Kami
nasakhkan, atau Kami mengakhirkannya.'). Hal ini menguatkan

riwayat yang membaca dengan fathah di awalnya dan memberi huruf
hamzah di bagian akhir. Adapun mereka yang membacanya dengan

lafazh'nunsiha ' maka berasal dari kata an-nisyan (lupa). Sa'id bin Al
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Musayyab nrembacanya dengan cara ini, tetapi dia diingkari Sa'ad bin
Abi Waqqash. Hal ini diriwayatkan An-Nasa'i dan dinyatakan shahih

oleh Al Hakim. Adapun cliru'uh Sa'ad adalah'tansaoltct' (atau engkau

nrelupakannya), atas dasar ia adalah pembicaraan kepada Nabi SAW.
Sa'ad berdalil dengan firntan Allah dalanr surah r\l A'laa [87] ayat 6,

.ri )(i ilL (Kunti akun ntenthacakan [Al Qur'ttrtJ keprulantu

(Muhummacll muku kanru titluk ukan lupa). lbnu Abi Hatim
nrerirvayatkan darijalur lkrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, 

'Jj 
w.'1

d'p )Qur +;s #u: *'i, &j lo n' ob Ct $ lttungrirt rluhyu

turun kepada Nuhi SAYI| putla malemt ltari clan beliuu lupa di siang
huri, muka turunluh ayat tadi).

Ayat di atas ini dijadikan dalil tentang te{adinya nasaklt
(penghapusan ayat), berbeda dengan pendapat yang tidak
nremperbolehkannya. Kemudian terdapat sanggahan bahr.va ini adalah
persoalan yang dikaitkan dengan syarat, maka tidak berkonsekuensi
harus terjadi. Pemyataan ini dijawab bahwa redaksi ayat dan sebab

turunnya berhubungan dengan hal itu, karena ia turun sebagai jawaban

bagi yang mengingkarinya.

8. Firman Allah, Ut * rifj iirr tXr rlVl

"Mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani) berkata: ,Allalr

merrrpunyai anak'. Maha Suci Allah." (Qs. yuunus [10]: 63)

i6 
'16 *j qr ir ,Q Ct * t;#t ?nt ue, qV .ut f

t;:$ .Ui i ,& t,
'*i 

,:ui 'i ,F- t, i>i ,.r u;.k ,?nt

tlo'1. .7 ,r.. ai.
4j ".6! , <Ll 4^:; UlJ z-. ) ,ok * igf'oi lif ) J' *i at)4.f

.trJl'rl '^rW':^!r3| ;CI ,"i, J.*.
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4482. Dari lbnu Abbas RA, dari Rasulullah SAW, beliau

bersabda, "Alluh berfirman'Anak cucu Aclum menclnstukunku purluhuI

titluk patut baginy-ct hal itu, clio mencaciku pudahal riduk putut

buginya hal itu. Adapun kedustaannya kepaclaku, clia ntengutukun

bahwu aku tidak ntampu untuk mengembalikannya sehuguimanct

semula, seclangkan caciannya kepadaku adalah perkatacmnyu buhwu

uku mempunyai anuk, Maha suci Aku untuk mentiliki istri clun unuk'."

Keterangan:

(Bab "Mereko (orang-orang Yahucli dan Nasrcrni) berkala:
"Allah mentpunyai anak". Maha Sttci Alluh. '). Demikian dinukil oleh

seluruh periwayat dan ia adalah qira'ah mayoritas ulama. Ibnu Amir
menrbacanya "claoltt ' (mereka berkata), yakni tanpa menyebut kata

waw (dan) di awalnya. Mereka sepakat bahwa ayat ini turun berkenaan

dengan mereka yang mengklaim bahr.va Allah memiliki anak dari

kalangan Yahudi Khaibar dan Nasrani Najjar sefta mereka kaum

musyrikin Arab yang mengatakan bahwa malaikat adalah anak

perempuan Allah, maka Allah membantah perkataan mereka dengan

ayat ini.

)t6 (Allah Ta'ala berfinnan). Ini termasuk hadits qudsi.

ttl J i'i 'qg:'^:,2, 61i (Adapun caciannya terhadapku aclalah

perkataanrty'a bahwa Aku memiliki anak). Dinamakan sebagai cacian,

karena mengandung pelecehan, sebab anak tentu berasal dari ibu yang

mengandungnya kemudian melahirkannya, dan hal ini berkonsekuensi

adanya pernikahan sebelumnya. Sementara Allah Maha suci dari

semuanya. Penafsiran lebih lanjut akan dikemukakan pada

pembahasan tafsir surah Al Ikhlaas.

jr; ii,'
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9. Firman Allah, C;fr*'.*: ?W e tli$r,
" Datt jadikunlah sebagiatt rrornrn tnrainiol tentpat shalat.,,

(Qs. At Baqarah [2]: 125)

, t e z,J2*;-:

Ma t s u o b u h ; y a t s u u h u rt arriny a ,a rj i'uu n (mereka kenrbali).

€ i) *'i'ti- :ti € at 'Jr, ,'* tG :Ju u;i "rr

",!, 
?.r. . , . '[" :',li', ,(--, tf).t'?ti;'-r:i;:r ! ,.i,r J;, t ,C __i,;

',*'*;, :Ai ai;i ';lt ,1r.;sr, j, |* J,-i; c,ir J;.,
^a..irt .rt "u;r *;t - _{3 ,ju ..-,Ajr a;i iur 

'J jG ,_C*_Su

ht ;*i j'gait ,t,';--drt';"i *; *:,U
( :UG yh.uoi*, ;; t,* -&:r.:ri,b-u-,
W T ;iu L;_ v *3 eL \, _* ii ti, ; ci i,^,
'& ,; e,si:i iU or ,$,;tL ol t" ;-; ?,,* s;G ur

2O

.ir1rr 1.rtiJ-i
Ui'e W s:L *i:,i F-ut,,ty Oi;t is.,

'ri*
4483' Dari Anas, dia berkata: Umar berkata, "Aku bersesuaian

dengan Allah dalam tiga perkara 
-atau 

Tuhanku menyetujuiku daram
tiga hal- aku berkata, 'wahai Rasurullah, sekiranya engkau
menjadikan sebagian maqam Ibrahim tempat sharat,. Aku berkata,

t;; &v)
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'Wahai Rasulullah, masuk kepadamu orang yang baik dan yang fajir,

sekiranya engkau memerintahkan ummahatul mukminin untuk

berhijab', maka Allah menurunkan ayat tentang htjab. Dia berkata,

sampai kepadaku pembicaraan Nabi SAW kepada sebagian istrinya,

maka aku masuk kepada mereka dan berkata, 'Hendaklah kalian

berhenti atau Allah akan menukar kalian untuk Rasul-Nya dengan

yang lebih baik daripada kalian'. Hingga aku mendatangi salah

seorang istrinya dan dia berkata, 'Wahai Umar, apakah tidak ada pada

Rasulullah SAW apa yang beliau nasihatkan kepada istri-istrinya,

hingga engkau yang harus menasehati mereka?' Maka Allah

menurunkan'Jika Nabi menceraiknn kamu, boleh iadi Tuhannya akan

memberi ganti kepadanya dengan isteri-isteri yang lebih baik

daripada kamu, yang patuh." (Qs. At-Tahriim [66]: 5)

Ibnu Abi Maryam berkata, "Yahya bin Ayyttb mengabarkan

kepada kami, Humaid menceritakan kepadaku, aku mendengar Anas

meriwayatkan dari Umar.

Keterangan:

(Bab "mereka menjadikan sebagian maqam lbrahim tempat

shalar.'). Mayoritas membacanya t:$rt Qtan jadikanlah), yakni

dalam bentuk perintah. Nafi' dan Ibnu Amir membaca, rp"ait1 ldon

mereka menjadikan), yakni dalam bentuk berita. Maksudnya, mereka

yang mengikuti Ibrahim. Hal ini berkaitan dengan kalimat tkz gami

menjadikan) sehingga ini merupakan satu kalimat.

Ada juga yang berpendapat, bahwa ia dikaitkan dengan kata s[

d;A lOon ingatlah ketika Kami menjaclikan), maka membutuhkan

penyisipan kata il sehingga kalimat itu terdiri dari dua bagian.

Ada juga yang berpendapat kata tersebut berkaitan dengan

kalimat yang tidak disebutkan secara redaksional, yang seharusnya

54 
-FATHULBAARI



adalah t!ui, yakni mereka kembali dan menjadikan sebagian maqam

Ibrahim tenrpat shalat. Adapun menurut qira'ah jumhur bahwa ia

dikaitkan dengan kandungan kata aiu". Seakan-akan Allah berfirman,

"Kembulilah clun.iudikanluh sebagian muqom Ibruhim lempat shulat",

atau kalirnat yang dipengaruhi oleh kata yang dihapus, yakni Kami

berkata "Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim...." Sebagian

berkata, "Mungkin huruf 'wau' pada kata tlj$t3 berfungsi untuk

menr ulai penrbicaraan.

ub'i , u;.;- 1ri.(i1 (Matsaabcth; Yutsnubuun artinya mereka

kembali). Abu Ubaidah berkata, "Firman Allah, 'matsaobatan'

merupakan bentuk mashdur (infiniti0 dari kata yotsuubuun. artinya

mereka menuju kepadanya. Adapun yang dimaksud bentuk mashdar

disini adalah isim mashdar. Ulama selainnya berkata, 'Ia adalah isini

maku n (keterangan tempat)'.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Al Aufi dari Ibnu Abbas

tentang firman Allah, !rl, ala berkara, t'rt'i;-P hin( Jl o't,-.'J-i U'iU-

ry) y o'Jbk-[ 4l(Mereka ntendatanginya kemttdian kembali kepacla

keluarga mereka, lalu mereka datang lagi kepadanya, namun tidak

dapat ntemenuhi hajat mereka). Al Farra'berkata, "Kata ul matsaabah

dan ol matsaob adalah satu makna, seperti kata al nxaqaam dan al
ntaaclaantah."

Para ulama Bashrah berkata, "Pada kata matsaabalt terdapat

mubalaghalr (kata yang mengandung makna 'sangat'), untuk

mengungkapkan banyaknya mereka yang datang ke tempat itu.

Sebagaimana dikatakan 'sayyaarah' bagi siapa yang banyak sekali

melakukan perjalanan. Asal kata matsaabdh adalah matsuubah, lalu

terjadi pemindahan dan pembalikan huruf.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas, dari

Umar, dia berkata, "Akt4 bersesuaian dengan Tuhanku pada tiga

perkara." Hadits ini telah disebutkan pada bagian awal pembahasan
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tentang shalat. Adapun kisah tentang hijab akan dipaparkan pada tafsir
surah Al Ahzaab. Sedangkan pemberian pilihan akan dibahas pada

tafsir surah At-Tahriim. Adapun kalimat pada hadits, "Hingga aktt
nrenduturtgi salah seorang istrinya", akan dijelaskan pada bab
"Kecemburuan w,anita", di bagian akhir pembahasan tentang nikah.

it,i-'f g.i ;' )t6'2 Qbnu Abi Maryam berkata..). Ini juga telah

disebutkan pada pembahasan tentang shalat. Abu Nu'aim
merirvayatkan dalam kitab Acl-Dala'il darihadits Ibnu Umar, 

toSt -t-i

; U , jri ,et;.tiGi rii ,'i'Jui iliii' ,rt, : * ;l yr;;') * nt *
i'p r;,2:' 6i*3 Ii nrt (Nabi SAW memegang tct,tgan (Jmar dan

ntentbawanya melewati maqam, lalu beliau bersabda kepadanya, 'Ini
adalah maqarn lbrahim'. Umar berkata, 'Wahai Nabi Allah,
'Tidakkah engkatt menjadikannya tempat shalat?' Maka turunlah
ayat).

Catatan

Ibnu Al Jauzi berkata, "lJmar meminta untuk mengikuti
Ibrahim AS, meski ada larangan untuk melihat kitab Taurat, karena
dia mendengar firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 724 tentang

hak Ibrahim, t161 /il. yq ,jl. ts"sunSSuhnya Aku menjadikanmu

sebagai Imam bagi seluruh manusia), dan firman Allah dalam surah

An-Nahl [16] ayat 123,'n+rs.r y €t tsi ltkutilah agama lbrahim).

Maka diketahui bahwa meneladani Ibrahim termasuk bagian dari
syariat ini. Lalu karena Ka'bah disandarkan kepadanya, dan bekas

kedua kakinya di maqam sama seperti cap dari orang yang

membangun suatu bangunan agar diingat setelah kematiannya, maka
dia melihat shalat disisi maqam sama seperti orang yang mengelilingi
Kabah sambil menyebut nama orang yang membangunnya."

Kemudian dia berkata, "Bekas kedua kaki Ibrahim ada di maqam dan
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dikenal oleh penduduk kota Al Haram. Hingga Abu Thalib berkata

dalam sya'irnya yang masyhur:

Injakan lbrahim di batu masih saja basah,

cli otus kedua kakinya yang tanpa sandal.

Dalam kitab Al Muwaththa' karya Ibnu Wahab, dari Yunus,

dari Ibnu Syihab, dari Anas, dia berkata, €rJlt eUi * irlir iiii
q":-\ /6' gj +\i fi p f" ',e:;ii (Aku melihat pacta maqam jari-

.juri lbrahim dan bagicut tengah telapak kakinya, honya saja in

ntenjucli hilang karena orang-orong mengusop dengan tangon

ntereku). Ath-Thabari meriwayatkan dalam kitab Tafsir-nya, dari Sa'id

bin Abi Arubah, dari Qatadah'sehubungan dengan ayat ini, oi fj'yi r,,;t
t..t.,. t. t

Ar&. rii'i_ l: e:J-c t'!A- (scsungguhnyu rnereka diperintah untuk
'rtrotn, 

cli sisinya clun ticlak cliperirttah untuk ntengusapnya). Dia
berkata, "Diceritakan kepada kami oleh orang yang melihat bekas

tumit dan jari-jari kaki Ibrahim AS padanya, lalu mereka senantiasa

mengusapnya hingga terhapus dan hilang.

Adapun maqam sejak masa Ibrahim menempel dengan Ka'bah
hingga kemudian dipindahkan dan dijauhkan darinya oleh Umar RA
ke tempatnya sekarang. Abdurrazzaq meriwayatkan dalam kitabnya Al
Mushannaf dengan sanad yang shahih dari Atha' dan selainnya dan

dari Mujahid. Al Baihaqi meriwayatkan juga dari Aisyah sama

sepertinya dengan sanacl yang sangat kuat, a' .* 4t f :.C i&jr !f
'-& '{.?i i $urv;;i f eri fi e., *j * (sesungguhnya nxaqam

pada zaman Nabi SAW dan pada zaman Abu Bakar menempel dengan

Ka'bah, kemudian Umar menj auhkannya).

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dengan sanad yang lemah dari
Mujahid bahwa Nabi SAW yang memindahkannya. Namun, versi
pertama lebih tepat. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad yang

shahih dari Ibnu Uyainah, dia berkata, * d c*Jr C1- e i6ir iri
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.i ,.t rt.l . .'.1 t.o. '.i 
',t ta..: -1.. .i. t '.. '- ,et.4l P 0r/ 1.r ..!1, F eW .P nP ,*S ll, "' (5I., El iFJ'(Muqrurt 

tro,lo,rto cli tlekctt ka'bah paclo masa Rasululluh SAW, latu
Llnutr meminduhkannya. Kemuclian banjir melanda dan membawa
butu ittt. moko Umor mengembalikan ke tempatnya). Sufyan berkata,
"Aku tidak tahu apakah ia menempel pada Ka'bah atau tidak." Para

sahabat tidak mengingkari perbuatan Umar dan tidak pula generasi

yang datang sesudahnya, maka perbuatannya ini menjadi rjma'.

Menurut pandangan Umar bahwa membiarkan maqam dekat

dengan Ka'bah mengakibatkan terjadinya penyempitan bagi orang

vang thawaf dan bagi mereka yang shalat. Oleh karena itu, dia
meletakkannya di tempat yang bisa menghindarkan kesulitan tadi.
Perbuatan ini layak dilakukan, karena dia yang telah mengisyaratkan

untuk menjadikan sebagian maqam untuk tempat shalat.

10. Firman Allah, ',fr g:, Jl}t;'t: c-Jr Cf 
'*rJirt.*';t i; tlt

;P, 4''**\g
"Dan (ingatlah), ketika lbrahim meninggikan (membina) dasar-

dasar Baitulloh bersama Ismail (seraya berdoa), "Ya Tuhan kami
terimalolt daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkoulah

Yang Moha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
(Qs. Al Baqarah l2lz 127)

Qawaa'id artinya dasarnya. Bentuk
qaa'idah. Jika kata qawaa rd dikaitkan dengan

bentuk tunggalnya adalah qaa'id.

.i"u ULrj : ,t3t ;r,'trlt;tt', .i*u Gofs ,Lvi :'*rrAt

tunggalnya adalah

kaum wanita maka
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, 'o t z a o ',t

lr 
--I' ti yr ';)r lq i'ilr ,.,r,tlr i>,.:, !'; l*') * ht

eG\:U J"'e
4484. Dari Salim bin Abdullah, Abdullah bin Muhammad bin

Abi Bakar mengabarkan kepadanya, Abdullah bin Umar
meriwayatkan dari Aisyah RA (istri Nabi SAW) bahwa Rasulullah

SAW bersabda, "Tidakkah engkau memperhatikan bahwasanya
kaumntu telah membangun Ka'bah dan ntengurangi dari clasar-dasar
(bangunan) Ibrahim". Aku berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah
engkau mengembalikannya kepada dasar Ibrahim?" Beliau bersabda,

"Koluu bukan karena kaummu baru saju nteninggalkctn kekufuran".

Abdullah bin Umar berkata, "sekiranya Aisyah mendengar hal
ini dari Rasulullah, maka aku tidak mengira Rasulullah meninggalkan
menyentuh dua rukun yang berada di bagian Al Hijr melainkan karena
Ka'bah belum disempurnakan menurut dasar Ibrahim."

Keterangan:

l:,ri q;:r..'j ,Lt-i , 'tof$t (At ectwaa'icl ctrtinycr clasantya.

Bentuk ,unggotryo adalah qia'idah). Abu Ubaidah berkata tentang

firman Allah, !t'F et;!,'e'i 5\ (Dan [ingatlah], ketika lbrahim

nteninggikan [membinal dasar-dasar Baitullah). Dia berkata,
"Qawaa'id Ka'bah artinya dasamya." Al Farra' berkata, "Dikatakan

bahrva al qawaa'id artinya dasar Baitullah."
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Ath-Thabari berkata, "Terjadi perbedaan tentang clawuid

(dasar) yang ditinggikan (dibina) lbrahim dan Ismail. Apakah

keduanya yang membuat pertama kali atau ia telah ada sebelum

keduanya?" Kemudian dia meriwayatkan dengan sunacl yang shuhih

dari Ibnu Abbas, dia berkata,ql J;i #t :ti'U€ \Aupun qctwu'id

[tlasarJ Ku'bah telah acla sebelum itu). Dari jalur Atha', dia berkata,

--r, G b.'-,.iit i E e.ojr : 
jd .a3>ujr ettei !..,i r 'qt',ti :i:I Jti

:t.lJ, d t'l' .j! 
tJiJ'l<ilAt 

(Aclant berkarct, 'Ll/ahui Tuhctnku, ctku

tidak menclengar suoro-suaro malaikut." Alluh berfirman,
" Bctrrgunlah/clirikanlah satu runtah untukku kemucliun berkelilinglah

patleurl,ct sebugaintctnu engkuu meliltat malaikut berkeliling di rumalt'

Ku tctng uda di langit). Maka orang-orang mengklairn bahwa Adam

membangunnya dari lima gunung dan kemudian dibangun kembali

oleh Ibrahim sesudah itu. Hal ini telah disebutkan pada kisah Ibrahim

AS. Kisah ini telah disebutkan disertai tambahan dalam kisah Adam

AS pada pembahasan tentang kisah para Nabi.

irti riLr, : ,Lilt U 'e(ift (Al Qawaa'icl jika clikaitkan

clengan wanita, maka bentuk'tun'ggalrtya aclalah Qaa'ict). Dia hendak

mengisyaratkan bahwa beberapa kata bisa memiliki bentuk jamak

yang sama, dan perbedaannya akan tampak bila dikembalikan kepada

bentuk tunggalnya, misalnya kata clawaa'id bisa saja bentuk jamak

dari claa'idah (dasar) dan bisa juga bentuk jamak dari kata qaa'id
(wanita yang berhenti haid dan kehilangan keinginan berhubungan

biologis).

Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadits Aisyah tentang

pembangunan Ka'bah oleh kaum Quraisy yang telah dijelaskan pada

pembahasan tentang haji.
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lt. Firman Ailah, e2ly( 6r yU,r;,i trSrS

"Kutakunluh (hai o,o,,g-orotrg ntukmin): 'Kartti berintatr kepada
Allah dun altu j,ung diturunkan kepoda kurtti,.,,

(Qs. AI Baqarah t2l: 136)

;rr'{t ':rr'A *i, ..i^i ;rl :Jv ,-e hr ),, ;.,., ( o .

^ , , t' ' *.'r -ff €'' f
.6r rt, A' J;) ju; ,,.>u)' fi {.-;u Vl,*i-: 4r;,".
6; l! u'> rj;',,jikr-, 

=ryi 
*,;;*t",!47j

:,.a;r 1qr1 
jyi

44g5' Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, ..Ahri 
Kitabmembaca Taurat dengan trahasa Ibrani da' menafsirkannya denganbahasa Arah bagi pemerr.rk Isram. rraka Rasururah sAw bersabda,'Jo,gctrt kalion mentbenarkctn Ahti Kitctb crcrtr .iangan purct

rnenclustakan mereka. Katakanlnh: Kami berimctn t nprAo Alloh clanupu .r'ong ditunrnkqn kepuda komi...,,

Keterangan:

i{,iiori (Ahri Kirab). yakni orang-orang yahudi.

iitst r; :9, 5li $:*i,! (Jansanlah kolian membenarkatr
Ahli Kitab don .iangan pura ntencrttsttrkctn ntereka). Maksudnya, jika
apa yang mereka kabarkan kepada kamu ada kemungkinan benar, lalukamu mendustakannya, atau ada unsur kedustaan lalu kamu
membenarkannya, maka kamu nrasuk ke dalam perkara yang surit.Tidak ada larangan mendustakan mereka daram trat yung syariat kitatelah me,yelisihinya, dan membenarkan mereka daram har yang
syariat kita menyetujuinya. Har ini terah dii,gatkan orerr Imam Syafi,i.
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Hadits ini mengandung pelajaran tentang sikap menalran diri

untuk mendalami perkara-perkara yang rumit dan tidak memastikatr

sesuatu yang masih dalam taraf dugaan.

el Jii r,j Jrr, r1I; ,tjt-t (Dun katcrkuriltth; Kumi berintutt

kcputlu Allah clan upo .yang tliturunkan kepada kami). Pada

pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Kitab dan Sunnah

ditambahkun, Sl 
'Jli Oj (Dan apct yang clirttrunkrtn kepacla kcrnnt).

AI Ismaili menambahkan dari Al Hasan bin Sufyan, dari Muhanlmad

bin Al Mutsannah, dari Utsman bin Umar melalui sanacl ini, 'lli v':
'0"#X 'd ;;j VV'Jii11.: 4t: &tJJl s': ult "[Kitub-kitahJ yung

tliturunkan kepada kami clan yang diturutkon kepadontu; Tuhun kani
iun Ttthurtntu acluluh salu; dan kani hunyu kepuda-N1'a berseruh

cliri." (Qs. Al Ankabuut l29l: 46\

12. Firman Allah, ,tt'# C ey) 6 ur6r qid:, it*
#b(*Jr k;; ye+{*qpt':li;lr nJ9 +"v'ir?
a.r.

"Orang-orang ysttg kurang akalnyo diantara manusia akan

berkata, 'Apakah ysrrg memalingkan ruereka (umat Islam) dari
kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat
kepadanya?' Katakartlah, 'Kepurryaan Allah-lah timur dan barat;

Dia memberi petunjuk kepada siapa yartg dikehendaki-Nya ke ialan
yarrg lurus'," (Qs. Al Baqarah l2l: l4Z)

iy * *'t * i' .J- )t'J;:r'oi u?nt'uer:r;t ,f
ik'ri 1,.1J- rrj d'.b,;3*"si fir'#'il r,rkir

c,

, trc-
{Le
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2 ,,
, J.z . -/' t'-
| ) -;tst r a\,0 

-f^l
o.o, ''.- 'r7. Ic;r -l;l .JJ,i

'?*) ii,, JtS

4486. Dari Al Baraa' RA, "Rasulullah SAW shalat menghadap

Baitul |vluefiis selama 16 bulan atau 17 bulan. Beliau menyukai agar

kibiatnya menghadap ke arah Ka'bah dan sesttngguhnya beliau shalat

-atau rnengerjakannya- shalat Ashar, dan suatu kaum ikut shalat

bersamanya. Lalu seorang laki-laki yang shalat bersamanya keluar dan

melervati jamaah suatu masjid di saat mereka sedang ruku'. Laki-laki

itu berkata, 'Aku bersaksi atas nama Allah, sungguh aku telah shalat

dengan Nabi SAW ke arah l!{akkah'. N{ereka pun berputar ke arah

ka'bah sebagaimana keadaan mereka. Adapun mereka yang rneninggal

(saat shalat) menghadap kiblat sebelum dipindahkan ke arah Ka'bah

adalah beberapa orang yang terbunuh, dan kami tidak tahu apa yang

kanri katakan tentang mereka, maka Allah menurunkan ayat, 'I)an

Allah tidak akan merryia-nyiakan inwnntu. Sesunggtrhnya Allah Maha

Pengasih lagi Maha Penvayang kepada ntanlrsia."

Keterangan:

(Bab Jirman Allah, "Orang-orang yang kurang akalnya

diantara manusia akan berkata, "Apakah yang memalingkan mereka

[untat IslamJ dari kihlatnya [Baitul MaqdisJ ]'ang dahulu mereka

telah bet'liiblat kepaclanya?). Demikian dinukil Abu f)zar. Adapun

perirvayat selainnya mengutip hingga fi rman-Ny a, "yang lurus."

Sufaha' adalah bentuk jamak dari kata safiih, artinya orang

yang lemah akal. Kata tersebut berasal dari perkataan mereka,

'tsaubun safiih 'artinya kain yang halus tenunannya.
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Kemudian terjadi perbedaan tentang yang dimaksud sufuha'

(orang-orang yang kurang akalnya) di tenrpat ini. Al Bara' berkata

-sebagaimana 
pada hadits di bab ini- dan Ibnu Abbas serta

Mujahid, "Mereka adalah orang-orang Yahudi." Hal itu diriwayatkan

Ath-Thabari dari mereka dengan sanod yang shahi&. Kemudian dia

juga meriwayatkan dari jalur As-Sudi, dia berkata, "Mereka adalah

orang-orang munafik. Maksud as-sufaha' adalah orang-orang kafir,

orang-orang munafik, dan orang-orang Yahudi. Adapun orang-orang

kafir berkata ketika kiblat dipindahkan, "Muhammad kembali kepada

kiblatnya, dan dia akan kembali kepada agama kita, karena dia

mengetahui bahwasanya kita berada dalam kebenaran." orang-orang

munafik berkata, "Jika awalnya dia berada dalam kebenaran, maka apa

yang ia berpindah kepadanya adalah batil, demikian sebaliknya."

Sedangkan orang-orang Yahudi berkata, "Dia menyelisihi kiblat para

Nabi, sekiranya dia seorang Nabi niscaya tidak akan menyelisihinya."

Ketika isu mereka itu ramai diperbincangkan, maka turunlah ayat di

atas, yakni firman Allah, e'tl 13 yi -JW ll Jt ! ,t '{*3 6

,;#f, (Ayat mana saja yang Kami nasekhkan', hingga firman-Nya,

'Janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku'."

'-P'r?o'^;*,'ti |P'r* * trO bulan atau 17 bulan). Hal ini

telah dijelaskan pada pembahasan tentang iman.

13. Firman Allah,

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (amat Islam),

umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi soksi atas

(perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjodi saksi

atas (perbuatan) homu." (Qs. Al Baqarah l2lz 14Z)

'frlis;, ui?t

64 -FATHULBAARI



.1i :'"L3 
^.)L 

\t .* it'Jy', jE , 
jti '+r.,Jj, t*- oi ;

n . i t. ' 
z

r::i _n ,Jfr ,*', i l:-'*'r'9$ ,:Jrro u3r;; a;
tt,rt-r-,!fr ,.t$ ,r uui [ ;t;* t"SaJ } ^,:! Jd |fr ,'J-t

o:\l c.rJr -l.e tur j,eJ.6.:=i .*l) 'k" ,:Jt O g33 'JQy- Jl
t}r,'J eii irAA eli? I i'f ; ,y A'y Ui rlta; "r<)t lr-"'Sr

tct-

: a-,'j\ 1ti'6i n(}i,
tt ti, ' '.r,, o1 . i, '.,.t. , 

krJ,c-,Jl d:!_.i -*lJl .rLl rlJ4i irri r

lu.i'

4487. Dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Nult dipanggil poda hari kiamat. maka dia berkata, 'Aht
menyambut panggilanmu wahai Tuhan'. Allah berfirman, 'Apakah

engkau telah menyampaikan?' Dia menjawab,'Benar'. Maka
dikotakan kepada ummatnya, 'Apakah dia telah menyumpaikan
kepada lcalian?' Mereka berkata, 'Tidak ada seorang pemberi
peringaton yang datang kepada kami'. Allah berfirman, 'Siapa yang
bersaksi urttttkmu?' Dia berkata, 'lv{uhammad dan umatrrya'. Maka
mereka pun memberi kesaksian bahv,ct dia telah men),ampaikan, dan
Rasul menjadi saksi atas kalian, maka itulah firntan Allah, 'Dan

denrikian (pula) Kami telah ntenjaclikan kantu (umat Islam), umat
yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan)
manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi sal<si atas (perbuatan)
kamu '. " Kata al wasath artinya adil.

Keterangan:

(Bab Firman Allah, "Dan demikian (pula) Kami telah
menjadikan kamu (untat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu

menjadi sal<si atas (perbuatan) manusia tlan agar Rasul (Muhammad)

meniudi saksi atas (perbuatan) kamu). Demikian tercantum dalam
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riu'ayat Abu Dzar. Adapun periwayat selainnya menukil ayat tersebut

hingga lalazh "nnrsltttlirtt " (yang lurus). Ayat ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur'an dan sunnah.

Inram Bukhari merirvayatkan hadits ini dari Yusuf bin Rasyid,

dari Jarir dan Abu Usamah, dari Al A'masy, dari Abu Shalih. Adapun

redaksi hadits yang dikutip lmam Bukhari di atas adalah versi Jarir.

:l*t r4}l# ,rju-ci-:;"--3;* :J# yqt?'t-ci .*U

A (Mth dipunggil pada hari kiantut, maka dia berkutct, "Aku

men\:ctnthut punggilunmu t,ehai Tuhan." Allah berfnnun, "Apakah

engkuu telah ,nenttarnpaikan'/" Dia menjawab, "Benar"). Dalam

pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Sunnah

disebutkan dengan redaksi, q') U 4 (Benur wahui Tuhanktl.

flti :*:, 'i ,Jtfjc (Atlerh berfirman, "Siapa yang menjacli saksi

bugintu"). Pada pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al

Qur'an dan Sunnah disebutkan, 33'riir U J't{i (Allah berfirman,

' S iu pukoh saksi -saks intu'. ).

4:r4}j (Maka mereka pun ntentberi kesaksian). Pada

pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Sunnah

disebutkan, o'):r4* & ;t * (Katian clidatangkan clan memberi

kesal<sian). Hadits ini diriwayatkan Abu Muawiyah dari Al A'masy
melalui sanad ini dengan redaksi yang lebih lengkap dan lebih

sempurna dibanding riwayat lainnya, i,ylt 'r;;:J yqt |i ..jlt;rry

$.Ui ,P 'Jr+'Jti ,u.t ,1'iki a't 4t?f; 9*1tLat Uti4't
rsf :q:i 'i ,J,i$ ,7 ,J'.N rli;ltii J{.i@ ,t ,u'i't{} riia lseorang

nabi datang pada hari kiamat bersama seorang laki-laki, dan seorang

nabi datang bersama dua laki-laki, dan seorang nabi datang bersama

orang yang lebih banyak dari itu." Beliau bersabda, "Dikatakan

kepada mereka, 'Apakah orang ini telah menyampaikan kepada

kalian?' Mereka nteniawab, 'Tidak!' Maka dikatakan kepacla Nabi itu,
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'Apakuh kamu telah menyuntpuikcm kepadu mereka?' Dia menjcuuctlt,
'Ya'. Maka dikatakan kepadunl,a, 'Siapa \;ong n'te,nheri kesak,siurt

untukmu?). Hadits ini dinukil Imam Ahmad dari AbLr N4r-raw,iyah. Arr-
Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al Isnraili juga nrenukilnya nrelaluijalur Abu
Muawiyah.

eU iI iii 01,42J (Mereka pun tnemberi kesaksictn btthrtzt iu

telcth menyampaikan). Abu Muarviyah menambahkan, ri,.33jl t;3 ,14
e$'r23 tyri.'ti'S-\t oi * s';i |o!';4 (l)iktttul;utt keputlu trtcrckct,

'Duri numa kamu tuhu?' Mereku berkata, 'Nubi kami telulr
menguborkan kepada kami bahu)(t puro Rasttl teluh menl,cttnpuikun

IrisolahJ , maka kami pun membenarkannya'.).

Dari hadits Ubay bin Ka'ab diketahui bahwa hal itu berlaku
secara umum. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui sanad yang
jayyid dari Abu Al Aliyah, dari Ubay bin Ka'ab tentang ayat ini, dia
berkata, ij, *itlt$' ri€ i ,!qt 

e'y- e$t ,.p ,t* rr!€ 1 (t:t4s ffk.)
f;.is '#\ Hiri, it "#,, ot ef , f r.$, c.a ej: ;p ifi ?.i
'i$-'t 

Qfinnan Altah, 'litakuunu syuhacla' [agar kamu ntenjcrcli saksi-

saksiJ. Mereka adalah sal<si-saksi atas [perbuatanJ manusia pada
ltari kiamat, mereka menjadi saksi atas kaum Nuh, kaunt Hud, Kaunt
Shalih, kamn Syu'aib, dan selain mereka; bahwa para roxi mereka
telah menyampaikan [risalah] kepada ntereka, clan sesungguhnya
mereka telah ntendustakan rasul-Rasul mereka).

Abu Al Aliyah berkata 
-dan 

ia adalah qira'ah Ubay- f;k.
yqt ?i /At ,rV ,t',t$, @gar kantu ntenjadi salcsi-saksi atas marutsio

pada hari kiamat). Dalam hadits Jabir dari Nabi SAW, 'U ,y)',y 6
s o1 za;ar iiL::r+f i;:uL-;:ji'^;.k d 16 ,i,lti qJij t, 

^ft 
i'r.tt ;\\

;4'g) nr ajC, '{. gfa* ada seorcmg laki-laki pun cliantara umctt-

umat terdahulu melainkan menginginkan bahwasonya ia termasuk
diantara kita, wahai sekalian umat. Tidak ada seorqng nabi pun yang
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cliclustukan oleh kaumrtyu melainkan kami nteniadi saksi atasnya pacla

huri kiamot bahwa dia telah menyantpaikan risalah Allah dan

memberi nusehat kepado mereka).

ta-;, tl( ful+ u.'iii t"g u|s (Maku itulah firntctn Atlah,

"Demikianlah Kami menjadikan kamu umat yang adil"). Dalam

pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Sunnah

disebutkan,'*i:o i' ,J3 i' J'*'ri:-i t (Kemuaian Rasulultah SAW

memboca ayat...).

jfir 
' :;;irl (Al Wasath artinya aclil). Pemvataan ini dinukil

dengan sanad yang marftr' melalui hadits yang sama. Ia bukan

perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits sebagaimana

anggapan sebagian ulama. Dalam pembahasan tentang berpegang

teguh pada Al Qur'an dan Sunnah akan disebutkan, 
'frlivt;, Uk'l

\\b Gr') (Demikianlah kami menjadikan kamu umat yang adit). Al

Ismaili meriwayatkan dari jalur Hafsh bin Ghiyats dari Al A'masy

melalui sanad ini tentang kata"u'asathan", dia berkata, "Yakni adil".

Demikian dia sebutkan secara ringkas dan marfu" Ath-Thabari

meriwayaktan juga melalui jalur ini secara ringkas dan marfu'.

Kemudian dinukil dari Waki', dari Al A'masy dengan lafazh, "Al

Wasath artinya adil". Juga diriwayatkan secara ringkas dan marfu'.

Abu Al Aliyah menukil dari Al A'masy seperti itu. Serupa dengannya

diriwayatkan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i melalui jalur ini. Ath-

Thabari meriwayatkan dari jalur Ja'far bin Auf, dari Al A'masy

sepertinya. Kemudian sekelompok meriwayatkan dari Tabi'in, seperti

Mujahid, Atha', dan Qatadah dari jalur Al Aufi dan Ibnu Abbas.

Ath-Thabari berkata, "Al Y[/asath dalam bahasa Arab artinya

yang terbaik/pilihan. Mereka mengatakan 'fulan wasathun fi qaumihi' ,

artinya si fulan yang terbaik dalam kaumnya. Hal ini mereka katakan

jika ingin mengangkat kedudukannya." Dia juga berkata, "Menurut

pendapat saya, bahwa makna kata al wasath pada ayat ini adalah

posisi yang ada di antara dua sisi. Maksudnya, mereka adalah

68 _ FATHUL BAARI



pertengahan karena berlaku sedang dalam agama. Mereka tidak

berlebihan seperti perbuatan orang-orang Nasrani dan tidak kurang

seperti sikap orang-orang Yahudi. Namun, mereka adalah orang-orans

yang perlengahan dan seimbang."

Saya (lbnu Hajar) katakan, keberadaan kala "wctsuth" dalam

iryat di atas yang cocok untuk makna tevasuth (berlaku sedang) tidak

bcrarti bahwa maknanya yang lain tidak dimaksudkan sebagaimana

dinyatakan secara tekstual di dalam hadits. Maka tidak ada perbedaan

antara hadits dan apa yang diindikasikan oleh makna ayat.

14. Firman Anah, e;-VAU ff t'dS C'{l;;i' fu u't

u1 iirr c.ri' y-ir ;; lt ;:6,) UG t;j # & 'ariio* J:-tt
li,' li1 ;il;c.\'.'4.i,' if

"Dan Kami tidak menetapkan kiblat yarrg menjadi kiblatma
(sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa

yang mengikuti Rasul dan siapa yarrg membelot. Dan sunggalr
(pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang
yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-

nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allalt Malta Pengosilt lagi tr[aha
Penl,a7,ang kepada manusia." (Qs. AI Baqarah [2]: 143)

* C &t'o);.,-,.t)t q Lii i, o.r'; it *' 

ai A; e, * h, *r; '4t e ?rt l;i iJ,-, ,.v it .

.ixjr a I n'p .G ;;::"u,:d{Jt

4488. Dari Ibnu Umar RA, "Ketika orang-orang sedang shalat

Subuh di masjid Quba', tibatiba seseorang datang dan berkata, 'Allah
telah menurunkan A1 Qur'an kepada Nabi agar menghadap Ka'bah,

e;u:i'j /6u
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maka hendaklah kalian pun menghadap kepadanya, datt mereka pun

rnenghadapkan rvajah-wajah mereka ke Ka'bah'.

Keterangan:

(Bah firmun .Allah, "Dan Kumi tidak menetupkan kiblut y-cutg

menjudi kiblutnru (sekarang) nrclainkun agar Kami mengetulrui
(supaytt ryatu) sittpct ),ung mengikuti Rusull. Demikian yang

tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun selainnya mengutip

hingga kalimat "Muhu Pengasih lugi Maha Penyayqng."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar

tentang perubahan kiblat yang dikutip secara ringkas. Penjelasannya

telah dipaparkan pada bagian arval pembahasan tentang shalat secara

lengkap.

15. Firman Allah, O;* *
,,

C'O*', *Jis a'j x-ir- ,tl,i'Jt

"Surtggttlt Kami (sering) melihat wajahmu menengadah ke langit *
hingga firman-Nya- dari apa yang kamu kerjakan."

(Qs. Al Baqarah l\z Ma)

e,'l4t "b?'rZ t;Jo&i',-u*, fi f
4489. Dari Anas RA, dia berkata, "Tidak tersisa dari mereka

yang shalat ke arah dua kiblat selain aku."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Sungguh Kanti [seringJ melihat wajahmu

menengadah ke langit"). Dalam riwayat Karimah disebutkan hingga

firman-Nya "Dari apa yang kamu kerjakan". Imam Bukhari
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meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Abdullah, dari Mu'tamir, tlari

bapaknya, dari Anas. Dalam riwayat Al Ismaili dan Abu Nu'ain.r

ditegaskan bahwa Sulaiman mendengar riwayat ini dari Anas.
o1 ..i.-?

t'.re ii$Jt 
"b';*-' ,X I Qiaok rcrsisa diuntoru merekct vung

shulul ke arah clua kiblat selctin aku). Maksudnya, shalat menghadap

ke Baitul Maqdis dan Ka'bah. Dalam hal ini terdapat isyarat bahrva

Anas adalah orang yang terakhir meninggal diantara mereka yang

pemah shalat menghadap dua kiblat. Tampaknya. Anas mengatakan

itu dan sebagian sahabat yang masuk Islam lebih akhir masih ada.

Anas adalah orang yang diberi usia panjang dan temrasuk sahabat

Rasulullah yang terakhir meninggal. Dia meninggal di Bashrah.

Demikian dikatakan Ali bin Al Madini dan Al Bazzar serta selain

keduanya. Bahkan Ibnu Abdil Barr berkata, "Dia adalah sahabat

terakhir yang meninggal. Tidak ada sahabat sesudahnya selain Abu
Ath-Thufail." Demikian yang dia katakan, tetapi pendapat ini perlu

diteliti kembali. Sementara telah terbukti bahwa ada sekelompok
sahabat yang tinggal di pedalaman yang meninggal lebih akhir
daripada Anas. Anas meninggal tahun 90 H, atau 91 H, atau 93 H.
Kemungkinan terakhir inilah yang lebih akurat mengenai tahun

meninggalnya. Dia meninggal dalam usia 130 tahun menurut pendapat

yang benar. Ada juga yang mengatakan lebih daripada itu, bahkan

sebagian mengatakan kurang dari itu. Firman Allah, 6t f'rlj. O*PJ
(Sungguh Kami akan memalingkanmu ke kiblat yang engkau ridhai),
yakni Ka'bah. Al Hakim meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar tentang
firman-Nya,"Sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang
engkau ridhai." Dia berkatu, z;Ar lt * (Ke arah mizab [saluran

airJ Ka'bah). Mereka mengatakan seperti itu karena ia adalah arah

kiblat penduduk Madinah.
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-+j .l fl

.a-Xir ;1

a"r-

c4"JCJt ;; ti1 eJJ!

,,1)utt sesungguhnya jika kamu mcnclatangkan kepada orailg-orilIrg

(l'ultutli dan Nusyaui) ya11g diberi,4l Kitsb (Tuurat dan Iniil), sentut

al.ot (keterangan), mcraka tidak akan mengiktrti kiblatmu -hingga

firman-Nya- sesurtggrrhnlttt kamu knlon begitu termasuk golongan

orang-ornrrg yong zhalim." (Qs. Al Baqarah l2l: la5))

16. i'irman Allah, - ltli I f..t 6 a,l J<1 .lr'<jr ry';f ;.jr '-Zi"3i')

,| ,
br

,

ats
a.

i,ll.:-)

#;rttitrtuu
4490. Dari ibnu Unrar RA, "Ketika orang-orang sedarlg shaiat

Subuh di Quba', sgscor?Ilg datang kepada mereka dali berkaia,

Sesungguhnya telah diturunkan Al Qur'an kepada Rasulullah SA\ /

tadi malam, dan beliau diperintahkan menghadap Ka'bah. Ketahuilah!

Hendaklah kalian menghadap kepadanya. Adapun manusia saat itu

menghadap ke Syam, maka mereka berputar dengan wajah-wajah

mereka ke arah Ka'bah.

Keterangan:

(Bab "Dan sesungguhnya iika kamu mendatangkan kepada

orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kilab (Taurat dan

Injil), semua ayat (keterangan), mereka ticlak akan ntengikuti

kiblatnnt"). Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Adapun periwayat

selainnya mengutip hingga kalimat, "Termasuk orang-orong )'ang

Zhalint."

i
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Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar yang telah
disitir sebelumnya melalui jalur lain.

17. Firman Altah, L117"Ai o,if G '-ilp-*$' 
eqrT #i'

a/t e -* jr,,y;, o #s;.& Ai
"orung'orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab
(Taurot dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal
anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antaro
mereka menyembunyikan kebenoran, -hingga firman-Nya - termasuk
Orang-orang yang ragu'.,, (Qs. AI Baqarah l}l: M64a7)

;r trlrr:;>u ,,G^lr J\ r4;,) ug-) oryu -,:Kr J,ru
.'.dlJt

4491. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Ketika orang-orang
berada di Quba'pada shalat Subuh, tiba-tiba seseorang datang kepada
mereka dan berkata, 'sesungguhnya telah diturunkan Al eur'an
kepada NabisAw tadi malam, dan beriau diperintahkan menghadap
Ka'bah, maka hendaklah kalian menghadap kepadanya. Adapun
wajah-wajah mereka menghadap ke arah syam, lalu mereka berputar
menghadap ke arah Ka'bah.

Keterangan:

(Bab "Orang-orong (yahudi dan Nasrani) yang telah Kami
beri Al Kitqb (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka

or '-

a

Jl dl
L)' t
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ntengenul onuk-anaknyu sen(liri "./. Denlikian dinukil oleh Abu Dzar.

Adapun peri\vayat selainnya rnenukil hingga akhir ayat. Dalam bab ini

disebLrtkan hadits Ibnu Umar yang telah dikutip melaluijalur lain.

18. Firman Alah, tg j;S W-i
o i o "'i*! ,,.t " lS *

?,'-)dt ttrfis tQ'tl

hr t1 9*io' &?
'**:,6Jl-':

U

"Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatttya (sendiri) yang ia menghadap

kepadanlta. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat)

kebaikan. Di ,narril saia kamu berada pasti Allah akan

meilgrt,rtpttlkan kantu sekalian (poda hari kiamat). Sesunggulrnya

.lllah Msha Kuasa atas segala sesuutrt," (Qs. Al Baqarah [2]: 148)

' *1, 
'; rl; ,'Ju ^u \t 

'*; ir;t ',--; 'iG ;tl-t, gi r:P_ L-
',c. ,i :, '-.i. o. .o ' 'or" 'i ^ ':* -^;, ji- 'F -^b r"-r;Jr -r.'* &: & bt ,b

-i,-1,." . r:,. ,!. ,,c,.
.4J*rJl s-.r 49 -p +) Ll*,,.JJ\

4492. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Al Bara'

RA berkata, "Kami shalat bersama Nabi SAW ke arah Baitul Maqdis

selama 16 bulan 
-atau 

l7 bulan- kemudian Allah memalingkannya

ke arah kiblat.

Keterangan:

(Bab dan bagi-bagi tiap-tiap Umat ada kiblatnya [sendiri]
yang ia menghadap kepadanya). Demikian disebutkan oleh Abu Dzar.

Adapun periwayat lainnya mengutip hingga lafazh"Maha Kuasa atas

segala sesLtalu".
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"r* \i- 'f.e aL /iJ' .>j '* *', ib io' .rl:a Ct e q+
-i.-i .o . t1,, o!L#t'F'ri'* i ,f-b :;* (Kumi shalut bersumu Nabi SAW ke arah-noin 

t Maqclis selama 16 atau I 7 bttlan kentucliun Atluh
memalingkuilnnyu ke aruh kiblot). Dalam riwayat Al Kasymihani

,t

disebutkan,ig-t' S (Kemudion ntereku clipalingkun). Ini adalah bagian

dari hadits Al Bara' yang telah disebutkan.

19. Firman Allah, ?t'-,,Jt ro:;Jr 'yl''O*: J:it *'; * ;r,)
orW * fir;"itr 6:)'et3:)',4tf i,

"Dotr rlari rnarta saja kamu ke luar, maka palirtgkartlalt wajahntu ke
arah Masjidil Haram; sesangguhnya ketentuan itu benar-benar
sesuuttt yang hok dari ruhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah
dari apa yartg kamu kerjakan.,, (Qs. Al Baqarah l?i1z 149\

Syathruhtt artinya tilqaa'uhu (ke arahnya [Masjidil Haram]).

,ott tt: .
ojt"t, : orb)

:Js ,6.>.j 1, * *,ao. -'l 
t-.,.!o. 

\,. -. .,t
4 :ip- L"-Sr at Obl y-o
'ri',,lti ,Lr-i il:r l;f ip
a:Kt ,;ttr*i ;e:W

.o t et-
a.,/t t-'rer

f, ;;e t\:?dbt € ."rtr

rr)t*ur, .Oryu o:Kt J-it:;

.tr.i",' ,)t uAt L1 ;:tS 1

4493. Dari Abdullah bin Dinar, dia berkata: Aku mendengar
Ibnu Umar RA berkata, "Ketika orang-orang di Quba' pada waktu
shalat Subuh, tiba-tiba datang kepada mereka seorang laki-laki dan
berkata, 'Tadi malam telah diturunkan Al Qur'an dan beliau
diperintahkan menghadap Ka'bah, maka hendaklah kalian menghadap
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kepadanya'. Mereka pun berputar sebagairnana keadaan mereka, Ialrt

nrcnghadap ke arah ka'bah, dan sebelumnya wajah-wajah manusia

nrenghadap ke arah Syant."

20. Firman Allah, llFl *o;j' '-br'A9i.|'r'J'i *'; *'Uj
o:4'€*}-l?;Y- € W)

"Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah waiahmu ke

urah Masjidil Haranl Dan di mana saja kamu (sekalian) berada,

--hirrgga Firman-Nya- Supayo komu meudapat petuniuk." (Qs. Al
Baqarah [2]: 150)

:jrl .-T U;t; ,t ,ql
, 2a 2
t , ,2 aa - 3 n . O,.

3t eL u' s1t t i. i|u'* tt ,.f
-r,az^a\2t

Jji ,r., *': {t .1r ,ri.t" .1r J,.-,,, dl

;r rrlrt:t>,u ,&.tr J\ ,4:, r', Ugj .r;rtjc-,;u.l<jr J"rt:;
.aErt

4494. Dari lbnu Llmar, dia berkata, "Ketika manusia berada di

Quba' pada waktu shalat Shubuh, tiba-tiba datang kepada mereka

seseorang dan berkata, 'Sesungguhnya tadi malam telah diturunkan

(Al Qur'an) kepada Rasulullah SAW dan telah diperintahkan

menghadap Ka'bah, maka menghadaplah kepadanya'. Adapun wajah-

wajah mereka mengahadap ke Syam, maka mereka berputar ke arah

kiblat."

Sslsresru:
(Bab "Dan dari msno saja engkau keluar, maka palingkanlah

wajahmu ke arah Mosjidil Haram."). Demikian dalam riwayat Abu
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Dzar, sementara periwayat selainnya nrenukil hingga kalimat "Supalta

kanru menclupctt petunjuk."

rjW : 'o$31syathruhu artinya ke arahnl,a). AI Farra' berkata

tentang firman Allah tpS &'fi f;,j (Haclapkan wajcthmu ke

syathrahnya), "'o'jira i-j- @aksuclnya ke arohnya)". Pada sebagian

clira'uh disebutkan 6iUii. etn-fhabari meriwayatkan dari jalur Abu Al

Al i yah, dia berkata,'ojd./r. : {gJ .rr;"ir'rh3 1Sy ct t h ra I m a sj i d i I h arct ct m

artinya ke arahnl,a). Dinukil juga dari jalur Qatadah seperti itu.

Kemudian disebutkan hadits Ibnu Abbas dari jalur lain.

21. Firman Allah, 'i*t Si''rpt * a.r.i,' -;6 Uir'-rSt, U3' t1

e yr:ilr tf q, L"F ,r'r g,J';;'oi *1C \i
"Sesungguhnya Shafa dan Mamvah adalah sebagian dari syi'ar
Allah, Maka borangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-
'untralt, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara
keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebojikan
dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri
kebaikan lagi Moha Mengetahui." (Qs.Al Baqarah [2]: 1a8)

.'1;)t 'utr;"at :u"r? s.r'JGi .i:p Wot: Lt.il,l, ';t*

;;.L,-* ir*'rSr, ,* ti \, €)t 'rr;lt irr;.-tt :Ja-':

#U r;2)l t;2)rs-
Sya'aa'ir artinya tanda-tanda (simbol-simbol). Bentuk

tunggalnya adalah sya'iirah. Ibnu Abbas berkata, "Ash- Shafwaan

artinya batu." Ada yang mengatakan, batu licin yang tidak
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menumbuhkan sesuatu. Bentuk tunggalnya adalah slrufvaunulr artinya

shofuct. Kata asft-s hctfaa adalah untuk bentuk jamak'

A. ?, , a. c. ' ct ' ' t4 i o, '-.c) o t., .2.

;:11 :)u;'23;q1t ll ji,;i'ri -""3t a*- Jr;";(\- *t *
'oi * c\+'t"-;*, )i-+;r, e'# yt i.6 ;,'i5'pr5 rib;rr

:'a-:;G Ut- lA J"h:-) ti Aj Li oG e'r'r * (4 J'F-
., t' t "

ffl ,ue J3b;l ti Ci; t,->u",rts'JF 6 Us '; 3k
'j!- iv 'Urs', ,tot-J'o'ita tr!t{ :-,r-Jtrr ,,r t1' q U;i

i>u,y, ,* rti ,;';;\:j rLs, i t;$t"oi'or*; t;s', ,ip
,lrl, i1; ,?r,'l';G ,:e-ui '* *', ^li h' ,p it'S-, liL
J'rb,-'it olb|q \! ;,e, \1 

'.;i gb$ i' i.* Uij-rsr,

4495. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dia berkata:

Aku berkata kepada Aisyah (istri Nabi SAW) ._dan saat itu aku masih

muda-, "Apakah pendapatmu tentang firman Allah, 'Sesungguhnya

shofo dan Mamvah terntasyk syi'ar-syi'ar Allah. Barangsiapa yang

nrenunaikan haji ke Baitullah atau (Jntrah, maka tidak ada dosa

baginya untt* mengerjakan sa'i anlara keduanya'' Maka aku

menduga, bahwa tidak ada dosa bagi seseorang untuk tidak

mengerjakan sa'i antara keduanya." Aisyah berkata, "Sungguh tidak

demikian, sekiranya sebagaimana yang engkau katakan, niscaya akan

disebutkan dalam ayat itu. 'Tidak ada dosa baginya untuk tidak

mengerjakan sa'i antara keduanya'. Hanya saja ayat ini turun

berkenaan dengan kaum Anshar yang biasa berniat Ihram dan talbiyah

untuk manat. Manat (berhala) berada di arah Qudaicl. Lalu mereka

.(6+
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nrerasa berdosa mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah. Ketika
Islanr datang mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang itu,

maka Allah menurunkan ayat, 'Sesungguhnya Shctfo dan Mumuh
terntusuk svi'or-svi'ar Allah. Nlaka burangsiapa y(tng heribadah hc$i

ke Buitulluh utau ber-umrah, maka tidak acla closct bagirya

ntengerj akctn so' i antara kecluanya'. "

r;Ar ,r" -; hr ,{) Iy;;i';:L,i6 J(g / fG .f
iiryr Jk ilr ,i9d' )l i tS' e'i \* ,'Jd ;j.t6
';ti -t'g e- 4'-#i *, ttl 'rir ii,r 'J';G lQL't*i

(t"+t

4496. Dari Ashim bin Sulaiman, dia berkata: Aku bertanya

kepada Anas bin Malik RA tentang Shafa dan Marwah, maka dia
berkata, "Kami menganggap bahwa keduanya termasuk urusan
jahiliyah, ketika Islam datang kami pun menahan diri untuk sa'i antara

keduanya, maka Allah menurunkan fi rman-N y a,' Sesungguhny a Sh of,
clan Mar*-nll 

-hingga 
firman-Nya- untuk mengerjakan sa'i antara

keduunya'."

Keteransan Hadits:

(Bab firman Allah, "Sesungguhnya Sh"fa dan Marwah
termasuk syi'ar-syi'ar Allah. " Sya'aa'ir artinya tandalanda. Bentuk

tunggalnya adalah sya'iirah).Ini adalah perkataan Abu Ubaidah.

;ar'ofyUt :,;t* i.,',ltS': (Ibnu Abbas berkata, "Ash-Shafwan

artinlta batu). Pernyataan ini dinukil dengan sanad yang maushul oleh

Ath-Thabari dari jalur Ali bin Abi Thalhah.

J'Jb;
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riAt ;!b u0* 'aorrlr, * * '' ,/' 'o'fit ?t4' 'jd-'

€{.ti2lr, (Acta yang tnengctakctn' fctsh-scthwfaan] urtinl:u huru licitt

\:11fig ticlak ntenuntbuhkcut sestuttu. Bentuk tttttggalntu udulult

shttfv,actrtrtlt trrlittya shttfatt' Ash-shafaa aclalah ttottt(t ttttlttk sentutt

burtt).InijugaperkataanAbuUbaidah.Diaberkata,,,Ash-Shuflt,tttttt
adalah uutuk bentuk jamak, adapun untuk satu/tunggal adalah

shafit'uatralr, semaknu dlngan kala shcfttc' sedangkan shttfutt adalah

untuk bentuk jamak, artinya batu licin yang tidak menumbuhkan

sesuatu di permukaan bumi' Bentuk tunggal kata shufo adalah

shttfttttut. Dikatakan juga ls&-sht{cru aclalah nalrla jenis' Adapun yang

rnembedakanantaranamajenisirridanberrtuktunggalnyaadalah
huruf trr ' di akhir.

Sebagian lagi berpendapat ia adalah bentuk tunggal dan

dijamaksesuaidengunpolakatafa'tntldanaf'ctalsamaseperticlc{ua
danuclfcut.Makakatainibolelrdilafalkanmenjadishclfuudanasllfuct.,
boleh juga dibaca shifaa'

KemudianlnramBukharimengutiphaditsAisyahtentang
sebab turunnya ayat, "sesu nggtthnycr sht'fo clan Mcrnt'ah ternrusuk

syi'ar-syi'cttAllctlt'"Penjelasannyatelahdisebutkanpadapembahasan
tentang haji. Demikian juga halnya dengan hadits Anas' Adapun

dalam kalinrat di tempat ini, yar ;f 4 's'; k (Kami

,rterlgartggaptl)'(t ter"tasuk urttsan jahilit'ah)' terdapat kalimat yang

dihapus. Lalu dalam riwayat lbnu Sakan disebutkan, t"df( s'; k

(sesunggtitnt'a kami menganggap bah'vva keduanya)' Dengan

demikian,makakalimattersebutmenjadiSempurna.
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:6i:t'i', { *3f i' t:"';)ti6.i,r r:b} * *
'1,-> r\.;ur 0.23 i *';J- fit6 i ,*j +\, *u *it|ls

ilt]-; t\ a ;t;-,t $j tc ; ,ei 'i:, . ra,

22. Firman Allah, rir.r.:( ar JJ3 d/ 
'.*"; 

,rtl, As

"Dotr di antara manusia o* ororrf-o,ronf rorrf *noyurrt ot
tandingan-tandingan IandaaclJ selain Allah."

(Qs. Al Baqarah [2]: 165)

i U;,1 frri>i

Anclaad artinya aclhdaa(l (lawan), dan bentuk ,unggutryu
adalah niclcl.

4497. Dari Syaqiq, dari Abdullah, dia berkata, "Nabi SAW
mengucapkan kalimat dan akir mengucapkan yang lain. Beliau
bersabda, 'Barangsiapa meninggal dan dia menveru tandingan selain
Allah, maka dia masuk neraka' . Aku berkata, 'Barangsiapa meninggal
dan dia tidak menyeru tandingan selain Allah, maka dia masuk

surga'."

Keterangan:

(Bab firman Allah, " Dan diantara manusia ada orang-orang
yang men),embah tandingan-tandingan [andaadJ selain Allah, mereka

mencintainya seperti kecintaan terhadap Allah." Yakni adhdaad
(lau,an-lav,an), bentuk tunggalnya adalah nidd). Penafsiran kata
anclaad telah dikemukakan pada bagian awal surah ini. Adapun
penafsiran kata andaad dengan adhdaad berasal dari Ubaidah, dan ini
merupakan penafsiran kata berdasarkan konsekuensinya. Disebutkan
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juga di tempat ini dari hadits Ibnu Mas'u,t, ,i lt'W-'u') CG i
(Barungsiupct meninggul tlun diu menjudikan tantlingun bugi Alluh)

sebagaimana telah dijelaskan pada bagian arval pembahasan tentang
jenazah, dan akan disebutkan kembali pada pembahasan tentang

sumpah dan nadzar.

23. Firman Allah, '-a, #, e,fqt'€ "J" 4 toi irlt 6: t:"

p( Lr.r -li J, 'rJu,

"Hei orang-orarrg yang berinran, diwajibkan otas kamu qishash

berkenaan dengan orang-orang yang diburrult; orarrg merdeka

dengan ora,rg merdeka, 
-hingga 

firman-Nya- siksa yang so,rgot

pedih." (Qs. Al Baqarah [2]: 178)

!;:t
'ufiva artinya turika (ditinggalkan).

JGI., ,s'r'i', uiilu Li <i,,:i! qt! ,srj o3:1iu [661: '-'r---- - .-- --' ,- ', i::.: , rr, : , ,

JJ) $S Jrt :; _p '*r{ L <z7l|:'5., v "J+arJ eU5l

.u}t l*'rX Jililf Lr.ii il"'ui',yi cs&r
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4498. Mujahid berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas RA

berkata, "Dikalangan Bani Israil ada (berlaku) qishash dan tidak ada

diyat pada mereka. Maka Allah berfirman kepada umat ini.
'Diwu.jihkan atus kamn qishas berkenacrn dengan orong-orung yang

clibunuh; orung merdeka tlengun orung ntercleka, hudak dengan

budak, dun vycutilu dengun v,unila. Burangsictpo tang mendupatkan

suutu pemactfun cluri suutluronyu '. Penrberian maaf adalah menerima

diyut pada pembunuhan yang disengaja. 'A(aka hendaklah (yang

ntemaaJkurt) mengikuli dengan coro ),ung ma'rttf, clan hendaklah

(yang diberi nruufl membay'ur (diyat) kepacla yong mentberi muctf

clengun curu yung baik' ditkuti dengan yang ma'ruf dan dilaksanakan

dengan baik.'ltulah keringanan dari Tuhcn kamu dan suatu rahmat',

dibanding apa yang diwajibkan kepada mereka sebelum kamu.

'Barangsiapa nrclampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang

sangut peclilr'yakni membunuh sesudah menerima diyat."

4499. Dari Humaid, bahwa Anas menceritakan kepada mereka,

dari Nabi SAW, beliau bersabda, "[MenurutJ Kitab Allah adalah
qishash".

.f;G ;iAt q\ t;hi
,a.-/,\
)! r-.;i, &|t * at

uo

U';\ Jtfi cupr',^;\ru

l' ;q i,Ss *:f i, * dt,f '#"';

U ';-S:t :tji; U

t.t,

)2 olt J;', Jui(JJ\

'31 o ..'- t.7. .t.!. ti .i.,lq;f 4 r.6 a>-o 7-)t jl e"jl J,

* :tts;,, r;:u .r;G ,j')tt', tPV

e', ^lL \, ** ir Jyt';i; ,ua;ar
,t tilt
^)L ir
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Jet^aAl

,(" .-"

,
.'tl

4500. Dari Anas bahwa Ar-Rubayyi' (bibi Anas) memalahkan

gigi depan seorang wanita, lalu mereka minta maaf kepada wanita itu

namun nrereka (keluarganya) menolak. Mereka juga menawarkan

ganti rugi. tetapi mereka (keluarga si wanita) tidak mau menerimanya.

Lalu nrereka datang kepada Rasulullah SAW dan tidak menginginkan

kecuali dilakukan qishash (memberi hukuman seperti yang

dilakukannya). Maka Rasulullah SAW memerintahkan dilaksanakan

qishash. Anas bin An-Nadhr berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah gigi

depan Rubayyi' akan dipatahkan? Demi yang mengutusmu dengan

kebenaran, giginya tidak akan dipatahkan'. Rasulullah SAW bersabda,

'Wahoi Atras (ntenurut), kitub Allah aclaluh qishash '. Akhirnya orang-

orang itu ridha dan memberi maaf kepada Rubayyi'. Maka Rasulullah

SAW bersabda, 'Sesungguhnya cliuntctrer hctmbtt-hamba Alluh uda

orong !'ong jika bersumpah atos ttonta Allah niscuvu ukan

me I aks u na ko n nya denga n benor'. "

Keteransan Hadits:

(Bab "Hai orang-orang yang berintan diwaiibkan atas kamu

qishash"./. Demikian dalam riwayat Abu Dzarr. Adapun periwayat

selainnya menukil ayat hingga, "yang pedih." Imam Bukhari
meriwayatkan hadits ini dari Al Humaidi, dari Sufyan, dari Amr dari

Mujahid. Amr yang dimaksud adalah Ibnu Dinar.

uotoit',y.r?r. q e ;:t lfodo bani Israil terdopat qishosh)

penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang diyat
(tebusan).

iir Lrs ,Ss *'t f io' ,)b '4, * |6r L,i oi

Hwnuid, sesungguhnya Anas menceritokangd, (Dari

J..t .',

kepada
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mereku, clori Nabi sAW beliau bersabda: fmenurutJ kitab Altah
atluluh qishush). Demikian Imam Bukhari menyebutkannya secara
ringkas. Pada pembahasan tentang perjanjian damai dinukil melalui
sttttud ini secara panjang lebar. Lalu dalam pembahasan tentang diyat
juga akan dikutip secara ringkas. Kemudian dia menyebutkannya dari
jalur lain dari Humaid dan akan dibahas pada tafsir surah Al
Maa'idah.

,fdt l' *q (Kirab Allah adalah clishash) keduanya sama-

sama diberi tanda 'dhummah' karena berkedudukan sebagai subjek
dan predikat. Al Khaththabi berkata, "Firman-Nya,,Burangsiapa yang
cliberi suatu pemoafon dari saudaranya, tnaka (henclctklah yctng cliberi
mactf ittt) mengikuti dengan'cara yang ma'nf....', membutuhkan
penafsiran, karena pemberian maaf berkonsekuensi mencabut
tuntutan, lalu apakah maksud mengikuti dengan cara yang ma'ruf?"
Kemudian beliau menjawab bahwa pemberian maaf pada ayat tersebut
dipahami sebagai pencabutan tuntutan qishash, dan beralih kepada
pengambilan diyat. Maka cukup beralasan untuk menuntutnya.
Termasuk pula sebagian orang yang berhak menuntut qishash, karena
tuntutan qishash dianggap gugur,.dan hak mereka yang tidak memberi
maaf berpindah kepada diyat, maka haknya hanya meminta bagiannya
dari diyat tersebut.

"Hai orong-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimona diwajibkan atas orang-orarrg sebelum kamu agar

kamu bertakwa.,, (es.Al Baqarah t2l: lg3)

.,dL,"LlJt $f ibitrrte os :'J$ t4b \.. .2,, c .
alt ,r;t -f Jl f
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J6', 'J'; ti
4501. Dari lbnu Umar RA, dia berkata, "Hari Asyura' adalah

hari dimana orang-orang Jahiliyah berpuasa pada hari itu. Ketika

(puasa) Ramadhan turun (diwajibkan) maka beliau bersabda,
,Borctngsiapo ingin (berpuusa) muko ia boleh berpucrsct pudo huri ilu,

clan barungsiapa ingin (tidak berpuasa) makl ia boleh titluk berpuustr

pada hari itu'."

^,Jg W b\'ob:., L.*G f
a,, .t. tr.. o. ,' 

' t

y) L?v cv ,J :JV' jl27')

4502. Dari Urwah, dari Aisyah RA, "Hari Asyura' hari

dilaksanakannya puasa sebelum (diwajibkan puasa) Ramadhan. Ketika

(puasa) Ramadhan turun (diwajibkan) maka beliau bersabda,

'Barongsiapa ingin (berpuasa) ntaka ia boleh berpucrscr, don

barcmgsiapa ingin (tidak berpuasa) maka ia boleh tidak berpuosct'."

irr;c
.'y;i,u

lt'P'
J;;'ii '#

*
'J';

',.1 ). cl e . :.:Jtrdrr +t^^ilb*eft\;
z zz I

?Q; ik isw irr;c :,';t iJu

.;f* iiu 't j cr-;,,;

4403. Dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, dia berkata,

"Al Asy'ats masuk kepadanya dan dia sedang makan. Maka dia

berkata, 'Hari ini adalah hari Asyura". Dia berkata, 'Sebelum

diturunkan (diwajibkan puasa) Ramadhan pada hari Asyura'

dilaksanakan puasa'. Ketika Ramadhan turun, maka (puasa Asyura')

ditinggalkan. Untuk itu, mendekatlah dan makanlah.

t lz

-fs
t-e

c;itrr
,

cOl-btt
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€ -4; At+-.a et)4)w i-r: ls

e4J*Jl 3Jr LAle (M *t- d-f qt"

!;') 'r-*jt 16., ik or;,;

^-:".:JU (ii iut o.1t "*,e *
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.'^U- I ,e -;', Lt; i* ,'"rEu ,i\*G
4504. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Hari Asyura' adalah hari

orang-orang Quraisy berpuasa pada masa jahiliyah, dan Nabi SAW
juga berpuasa pada hari itu. Ketika datang ke Madinah, beliau
melaksanakan puasa Asyura' dan memerintahkan untuk (berpuasa)
pada hari itu. Ketika turun (puasa) Ramadhan, maka Ramadhan adalah
fardhu dan Asyura' ditinggalkan. Barangsiapa ingin berpuasa maka ia
boleh berpuasa pada hari itu, dan barangsiapa ingin (tidak berpuasa)
maka ia boleh tidak berpuasa pada hari itu."

Keterangan Hadits:

(Bab hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu
agar kamu bertakwa). Kata kutiba (dituliskan) artinya difardhukan,
dan yang dimaksud tempat penulisan itu adalah Al-Lauh Al Mahfuzh.

Para ulama berbeda pendapat tentang makna penyerupaan yang
diindikasikan oleh kata 'sebagaimana'. Apakah penyerupaan itu dalam
arti yang sebenarnya, sehingga artinya adalah puasa Ramadhan telah
diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, atau yang dimaksud hanya
puasanya tanpa ada kaitan dengan waktu dan jumlah? Dalam hal ini
terdapat dua pendapat.

Pada awal hadits marfu'dari Ibnu Umar yang dikutip Ibnu Abi
Hatim dengan sanad-nya 

-yang 
didalamnya ada seorang periwayat

yang moihal- disebutkan, n.(ti ;l; .,ll i' * tttZ:,, ie guoro

Ramadltan diwajibkan Allah atas umat-umat sebelum kamu\. Inilah
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yang dikatakan Al Hasan Al Bashri dan As-Sudi. Hadits itu nremiliki
pendukung lain yang dikutip At-Tirmidzi dari jalur Ma'qil An-
Nassabali :seorang mukhaelhrctru (orang yang masuk Islam dimasa

nabi lridupr namun tidak sempat bertemu beliau SAW), dan tidak

terbukti sebagai sahabat. Serupa dengannya dari As-Sa'di dan

Qatadah. Pendapat kedua mengatakan penyerupaan terjadi pada puasa

saja, dan inilah pendapat jumhur (mayoritas). Ibnu Abi Hatim dan

Ath-Thabari bahkan menisbatkannya kepada Mu'adz dan Ibnu Mas'ud

serta selain keduanya dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Adh-

Dhahlrak menambahkan, C? fi i b3';; i'.*i, )i l-s (Dan ptutsa

senontiusa clisyariutkan se.jak za,flen Nabi Nuh).

Pada kalimal "Supoya kanru bertaktvci' terdapat isyarat bahwa

kewajiban puasa bagi orang-orang sebelum kita adalah sebagai

pembebanan atas mereka. Adapun kewajiban puasa bagi umat ini
adalah sebagai sarana menuju ketakwaan, meninggalkan maksiat, dan

penghalang antara mereka dengan kemaksiatan itu. Atas dasar ini,
maka ada kemungkinan objek yang dihapus/tidak disebutkan secara

redaksional dari kalimat itu adalah 'kemaksiatan' atau 'hal-hal yang

terlarang'.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits. Pertamo,

hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan pada pembahasan tentang

puasa melalui jalur lain. Kedua, hadits Aisyah yang dia nukil melalui
dua jalur dari Urwah, dan telah dijelaskan seperti hadits sebelumnya.

Ketiga, hadits Ibnu Mas'ud.

Hadits Ibnu Mas'ud ini dinukil Imam Bukhari dari Mahmud,
dari Ubaidillah, dari Israil, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah.

Mahmud yang dimaksud adalah Ibnu Ghailan, demikian yang

tercantum dalam salah satu riwayat. Demikian juga yang dikatakan

Abu Ali Al Jiyani. Namun, dalam naskah Al Ashili disebutkan dari

Abu Ahmad Al Jurjani, "Muhammad menceritakan kepada kami",
sebagai ganti "Mahmud". Al Kullabadzi menyebutkan bahwa Imam
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Bukhari meriwayatkan dari Mahmud bin Ghailan dan dari Muhammad
- Ibnu Yahya Adz-Dzuhali- dari Ubaidillah bin Musa.

Abu Ali Al Jiyani berkata, "Akan tetapi yang menjadi patokan
di tempat ini adalah pendapat sekelompok ulama, yaitu dari Mahmud
bin Ghailan Al Marwazi. Abdullah yang dimaksud adalah Ibnu
Mas'ud.

&- *: L:,f ip 
',yt 

(Dia berkata, ,,At Asy,ats masuk

kepaclunya dan clia seclcmg makan"). Dalam riwayat Muslim melalui
jalur lain dari Israil dengan sanad-nya hingga Alqamah, dia berkata,
'JSU-p') *,*, /t * rt U c^i:ifur 

'|r't 
@l Aslt,ars bin eais ntasuk

kepada lbnu Mas'ud sementara clia sedang nrukcm). Hal ini sangat
jelas bahrva Alqamah menyaksikan kejadian itu. Akan tetapi ada juga
kemungkinan dia tidak menyaksikan tetapi hanya menerimanya dari
Ibnu Mas'ud, sebagaimana diindikasikan oleh redaksi riwayat pada
bab ini. Muslim menukil juga darijalur Abdurrahman bin yazid, dia
berkata, s&- *'s 1' 1n * ,r*gi L:,lr 'yt 

(Al Asy,ats bin eais
ntasuk kepada Abdullah dan dia sedang makan siang).

irtpo i;r ir)ui (Dia berkata, ,,Ini aclalah ltari Asyura.,,).

Demikian tercantum diternpat ini secara ringkas. Adapun
kelengkapannya dalam riwayat Muslim disebutkan, U -tj3ari s\-'lul

f)t y Uf (Dia -yakni Al Asy'ats- berkata, 'Wcthai Abu

Abdurrahntan').lni adalah nama panggilan Ibnu Mas'ud. Lebih jelas
lagi adalah riwayat Abdurrahman bin Yazid, Ui r1 -:'.il; 'ry.t g'i_ ')ut

ltJ*o e"iii,t A ,i:jui ,,r.riir Jf iii tb) lota -roOn, rbnu Mas,uct-

berkata, 'Wahai Abu Muhammad -nama panggilan Al Asy'ats-
mendekatlah marilah makan siang.' Dia berkata, 'Bukankah hari ini
adalah hari Asyura'?).

'ut*jj| oi 'P 
iA;" a€ (Hari itu [Asyura'J ctilaksanakan

puasu sebelum turun [kewajiban puasal Ramadhan). Dalam riwayat
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Abu Abdurrahman bin Yazid disebutkan, ar .rt lt J'.,|':3k i'1"'*;,1
J(a) 'r* J/- tf Ji i't-- '*: Qb (sesungguhnya ict arlaluh huri

Rasululluh SAII/ berpuusa pudunya sebeltutt turun [kewajibatt puasaJ
bulan Ramuclhctn).

'A1 k*'r"Jj Ai (Ketika turutt Rantaclhatt maka [Asyttrct']

ditinggalkan). Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, tf

*6 tY'C? gifn engkau tidak berpuasa maka makanlah). An-

Nasa'i meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Yazid, dari
Abdulah, i* Ci ,'eie'i! d: : y'i d'owr'Ji Ai ,,\lt,,lrb iU tK

(Kami biusa berpuasa Asyura', ketika turun Ramadhan kami tidak
diperintah untuk berpuasa padanya dan tidak pula dilarang, dan kami
biasa berpuasa padanl:a).

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir bin Samurah
seperti riwayat ini. Hadits ini dijadikan dalil bahrva puasa Asyura'
adalah fardhu sebelum turun fardhu puasa Ramadhan, kemudian
kewajiban ini dihapus (mansukh). Pembahasannya telah dipaparkan
pada bagian akhir pembahasan tentang puasa. Pemuatan hadits ini
pada judul bab diatas mengindikasikan bahwa Imam Bukhari
cenderung mengukuhkan pendapat kedua. Korelasinya, seandainya
Ramadhan disyariatkan kepada umat sebelum kita tentu Nabi SAW
akan berpuasa padanya dan tidak akan mengerjakan puasa Asyura'
lebih dahulu. Namun, yang tampak bahwa beliau tidak mengerjakan
puasa Asyura' melainkan berdasarkan wahyu. Meskipun demikian,
perselisihan mereka dalam perkara ini tidak berdampak apapun bagi
kita.
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"(Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di
ontora kamu ada yang sakit atau dalam perjalanon Aafu ia
berbuka), maka (wajiblah baginya berpuaso) sebanyak hari yang
ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-
orang yang berat menjolankannya (jika mereka tidak berpuasa)
membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorarrg miskin.
Barangsiapa yarrg dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan,
mako itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa adarah lebih
baik bagimu jika kamu mengetahur'." (Qs. Al Baqarah t2l: l8a)

,;lr Su, Jk ir jd K k ub',Jt 'r. 'hf" ,,W'Jv',

Atha' berkata, "Seseorang boleh tidak berpuasa karena sakit
apa saja berdasarkan firman Allah." Sementara Al Hasan dan Ibrahim
berkata tentang wanita menyusui dan wanita hamil jika keduanya
khawatir atas diri mereka atau anak mereka, bahwa keduanya boleh
tidak berpuasa, kemudian menggantinya. Adapun orang yang telah tua
jika tidak mampu berpuasa, karena [dalam hal ini] Anas setelah
menginjak usia lanjut dia memberi makan roti atau daging kepada
seorang miskin setiap hari selama satu atau dua tahun, dan dia tidak
berpuasa. Bacaan yang umum adalah 'yuthiiquunahu, (mereka
mampu), dan inilah yang lebih banyak.
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e:s.;i*"t:ul$u"!, *31 ?; cG c\ry:* *
r ?;Stii';rr'S)r *t'e ;^r&.'4 ,1* i, i6

4505. Dari Atha', dia mendengar lbnu Abbas membaca, 'wc

'alallaclziina yuthawwaquunahu ficlyatun tha'aamu miskiin' (dan bagi

yang mampu berpuasa dengan susah payah [lalu dia tidak berpuasa]

maka ia boleh membayar fidyah dengan memberi makan seorang

miskin). Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini tidak dihapus, ia untuk laki-

laki yang telah tua dan perempuan yang telah tua dan tidak mampu

berpuasa, maka keduanya memberi makan setiap hari seorang miskin

sebagai pengganti puasanya."

Keterangan Hadits:

(Bab "firman Allah, "Yaitu dalam beberapa hari yong

tertentu. Barangsiapa diantara kantu sakit atau dalam suatu

perjalanan -hingga firnran-N1,a- jika kamu mengetahui). Imam

Bukhari mengutip ayat secara keseluruhan. Adapun kata'ayyaman'

(lrari-hari) diberi barisfathah,karena dipengaruhi oleh kata kerja yang

disisipkan dan diindikasikan oleh redaksi pembicaraan. Misalnya;

Berpuasalah dalam beberapa hari tertentu. Az-Zamakhsyari mengupas

lafazh ini dari segi tata bahasa, tetapi kurang tepat dan bukan di sini

tempat untuk menj elaskannya.
. 

^ 
2 .t

juu iirr Ju 6 f f'F q y- :rthi JtJ.e @tha' berkata,

"Boleh tidak berpuasa karena sakit apa saja seperti firman Allah

Ta'ala'). Pernyataan ini dinukil dengan sanad yang maushul oleh

Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Aku berkata kepada Atha',

'Karena sakit apakah seseorang diperbolehkan tidak berpuasa pada

bulan Ramadhan?' Dia berkata, 'Semua sakit'. Aku berkata, 'Apakah

ia berpuasa dan jika tidak mampu menahan sakitnya boleh

membatalkan puasanya?' Dia berkata,'Benar'."
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Imam Bukhari memiliki kisah tersendiri bersama Syekhnya

Ishaq bin Rahau'aih sehubungan dengan atsar di atas. Kisah tersebut

saya paparkan pada biografi Imam Bukhari di kitab Ta'liq At-Tu'liq.

Para ulama salaf berbeda tentang batasan sakit yang dirasakan

seorang mukallaf dan memperbolehkannya untuk tidak berpuasa.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa sakit yang dimaksud adalah sakit

yang diperbolehkan bertayamum meskipun ada air, yaitu sakit yang

dikhawatirkan membinasakan diri jika tetap berpuasa, atau

membahayakan salah satu anggota tubuhnya, atau memperparah

sakitnya, atau memperlama kesembuhannya.

Dari Ibnu Sirin dikatakan, "Kapan seseorang mengalami

sesuatu yang patut disebut sakit, maka dia boleh tidak berpuasa." Hal

ini mirip dengan pendapat Atha'. Kemudian dari Al Hasan dan An-
Nakha'i dikatakan, "Apabila seseorang tidak mampu shalat sambil

berdiri, maka boleh tidak berpuasa."

gft')i t;4J1 & ute q Jaari *'it e eril.t ;,;)r!61

:ry i :t'P (Al Hasan dan lbrahim berkata, "Wanita menyusui dan

wanita hamil apabila keduanya khawatir tehadap diri mereka, atau

khawatir terhadap anak mereka, maka keduanya boleh tidak berpuasa

kemudian mengganti). Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzarr.

Sementara Al Ashili menukil dengan, fd' ji lAtau wanita hamil).

Adapun selain keduanya menukilnya, yteJfj (Dan wanita hamil),

yakni menggunakan kata sambung 'dan', dan inilah yang lebih kuat.

Atsar Al Hasan dinukil dengan sanad yang maushul oleh Abd bin
Humaid, dari jalur Yunus bin Humaid, dari Al Hasan Al Bashri, dia

berkata, "Wanita menyusui apabila khawatir terhadap anaknya, maka

ia boleh tidak berpuasa, lalu memberi makan. Adapun wanita hamil
jika khawatir terhadap dirinya, maka boleh tidak berpuasa dan

mengganti. Ia sama seperti orang sakit."

Dari jalur Qatadah dari Al Hasan, "Keduanya tidak berpuasa,

lalu mengganti." Adapun perkataan Ibrahim An-Nakha'i dinukil
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dengan sanad yang naushul oleh Abd bin Humaid, dari jalur Abu

Mi'syar, dari An-Nakha'i, dia berkata, "Wanita hamil dan wanita

menyusui jika khawatir terhadap diri mereka, maka boleh tidak

berpuasa, lalu mengganti puasanya."

fb \1 6b'f 6:'ii u;l'rbi ui' e.t 1-; ts1'$\ 4pt $r:

'-F?: U: fP ES, ii- F (Adapun orang tua apabila tidak mampu

berpuasa, karena Anas bin Malik setelah tua dia memberi makan roti

dan daging kepada seorang miskin setiap hari selama satu atau dua

tahun, lalu dia tidak berpuasa). Abd bin Humaid meriwayatkan dari

jalur An-Nadhr bin Anas, dari Anas, bahwa dia tidak berpuasa pada

bulan Ramadhan setelah tua, maka dia memberi makan orang miskin

setiap hari.

Kemudian kami kutip dalam kitab Fa**a'id Muhammod bin

Hisyam bin Milas, dari Marwan, dari Muawiyah, dari Humaid, dia

berkata, "Anas telah lemah untuk berpuasa pada tahun dia meninggal,

maka aku bertanya kepada anaknya, Umar bin Anas, 'Apakah dia

mampu berpuasa?' Dia menjawab, 'Tidak, ketika dia mengetahui tidak

mampu lagi mengganti, maka dia memerintahkan untuk dibawakan

satu bakul roti dan daging, lalu memberi makan sebanyak hari-hari dia

meninggalkan puasa atau lebih banyak dari itu'."

Catatan

Kata 'karena' pada kalimat "Karena Anas telah memberi

trflakan", merupakan jawaban terhadap dalil yang menunjukkan

bolehnya tidak berpuasa. Adapun kalimat itu selengkapnya adalah;

i.)rang yang telah tua apabila tidak mampu berpuasa maka

cliperbolehkan tidak berpuasa dan memberi makan, karena Anas bin

Malik telah memberi makan ... Anas pada saat itu berusia 110

tahun lebih sebagaimana yang telah disitir.

'gi i{, 6fu) ldt 
'artp (Bacaan yang umum adalah

"yuthiiquunahu" dan inilah yang lebih banyak). Yakni berasal dari
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kata 'athaaqa' 'yuthiiqu'. Saya akan menyebutkan pendapat yang
menyelisihinya pada pembahasan selanjutnya.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ishaq, dari
Rauh, d,art Zakariya bin Ishaq, dari Amr bin Dinar, dari Atha', dari
Ibnu Abbas. lbnu Ishaq yang dimaksud adalah Ibnu Rahawaih, dan

Rauh adalah Ibnu Ubadah.
trr'-. t. . tJ* eV i.t q (Dia mendengar lbnu Abbas berkata). Dalam

riwayat el Kasymihani disebutkan dengan lafazh, "t:rijgvfentbaca).

'^i;:H (Bersusah payah). Huruf tho' dibacafothah dan wawu

diberi tasydid dalam bentuk kata kerja pasif, yang berasal dari kata
thuwu,iqa, sama dengan pola kala quthi'a, dan ini adalah qira'oh lbnu
Masud juga. Dalam riwayat An-Nasa'i dari jalur Ibnu Abi Najih, dari
Amr bin Dinar dengan lafazh,"yutawwaqunahu", artinya dibebani. Ini
adalah penafsiran yang bagus, yakni mereka membebani diri untuk
melakukanya.

Sedangkan kalimat * '?ttb, dalam riwayat An-Nasa'i

ditambahkan :t) (satu orang). Adapun firman-Nya, t? L'jA W
(Barangsiapo yang suka rela melakukan kebaikan), dalam riwayat
An-Nasa'i diberi tambahan, fi C;SU ir;lo ll,temberi makan orang

ntiskin yang lain).

i{t'rpt, $t #, $ ,?&r'4 ,u,tb ;.r';rri lrbnu

Abbas berkata, "Ia tidak dihapus [mansukhJ, tapi ia adalah laki-laki
yang telah tua dan perempuan yang telah tua'). Ini adalah madzhab
Ibnu Abbas, tetapi tidak disetujui kebanyakan ulama. Dalam hadits ini
dan yang sesudahnya menunjukkan bahwa ayat itu telah dihapus
(mansukh). Qira'ah versi Ibnu Abbas ini melemahkan penakwilan
mereka yang mengatakan bahwa kata la (tidak) telah terhapus dari

bacaan yang masyhur. Adapun seharusnya adalah, U:;A-l Glt *t
"U-S 

lOon bagi orang-orang yang tidak manxpu melakukannya, maka

FATHUL BAARI _ 95



clia membal,ar fidvah). Menurut mereka ia sama dengan perkataan

penyair, "faqultu yamiinullahi abrahu qaa'idan" (aku berkata, sumpah

atas nama Allah aku tetap duduk), yakni aku tidak akan tetap duduk.

Namun, pandangan ini dibantah karena 'penafian' pada kalimat itu

telah diindikasikan oleh sumpah, berbeda dengan ayat.

Untuk menguatkan penakwilan ini bahwa mayoritas

menyatakan kata ganti 'nya' pada kalimat U';+J" (mereka mampu

melakukannyc) maksudnya adalah 'puasa', sehingga pembicaraan ini
adalah "wa alal ladziina yuthiiquunu ash-shiyaam fafidyatun" (dan

bagi mereka yang mampu melakukan puasa maka membayar fidyah).

Fidyah tidak wajib bagi orang yang mampu, tetapi wajib bagi

selainnya. Jawaban masalah ini dikatakan bahwa dalam pembicaraan

itu terdapat bagian yang tidak disebutkan secara tekstual, dimana

seharusnya adalah, "Dan bagi orang yang mampu berpuasa apabila

tidak berpuasa maka membayar fidyah."

Demikianlah yang terjadi pada kali pertama pensyariatan puasa

menurut kebanyakan para ulama. Kemudian fidyah dihapus dan

jadilah fidyah untuk orang yang telah tua jika ia tidak berpuasa. Pada

pembahasan tentang kitab puasa telah disebutkan hadits Ibnu Abi
Laila, dia berkata, "Sahabat-sahabat Muhammad menceritakan

kepadaku, 'Ketika turun kewajiban puasa Ramadhan maka terasa berat

bagi mereka, diantara mereka ada yang memberi makan setiap hari

seorang miskin dan tidak berpuasa, padahal diantara mereka ada yang

sebenamya mampu berpuasa. Mereka diberi keringanan dalam hal itu.

Kemudian ketentuan ini dihapus oleh ayat; dan berpuasa itu lebih baik

bagi kamu'."

Adapun menurut qira'ah Ibnu Abbas maka tidak ada

penghapusan (nashakh), karena dia menjadikan fidyah bagi mereka

yang berpuasa dengan susah payah dan sebenarnya dia tidak mampu

lagi berpuasa, maka pada saat itulah dia boleh tidak puasa dan

membayar kafarat. Hukum ini tetap saja masih ada sampai sekarang.
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Dalanr hadits ini terdapat dalil bagi pendapat Asy-Syafi'i dan

orang-orang yang sependapat dengannya, bahrva orang yang telah tua

serta rnereka yang disebutkan bersamanya, apabila sulit berpuasa, lalu
mereka tidak berpuasa, maka wajib membayar fidyah, berbeda dengan

pandangan Imam Malik serta orang-orang yang sepakat dengannya.

Kemudian terjadi perbedaan tentang wanita hamil dar-r wanita
menyusui serta mereka yang tidak berpuasa karena faktor usia, tetapi

kemudian mereka nrendapat kenrampuan mengganti. Asy-Syaf i dan

Ahmad berkata, "Mereka semuanya harus nrengganti dan memberi

makan." Sedangkan Al Auza'i dan orang-orang Kufah berkata,
"Hanya mengganti dan tidak memberi makan."

26. Firman Allah, '^*)t'*1:, &',W ,r"t

"Karena itu, barangsiapo di orrtara kamu hadir (di negeri ternpst
tinggalnya) di bulan itu, maka hendoklah ia berpuasa pada bulan
r'la." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

\.. z zzr
aJJl ) ' a9

9JJ
L;tt1 'r;-!I iSv 1;5r; 1r;s,

t'J t )oz
4il l.^{j9 9r '-J, ,Y

;
- t a-

.i.- r-:r

4506. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, bahwa dia
membaca,'.fid),ntrn tho'aanru masaakiin' (membayar fidyah berupa
nremberi makan orang-orang miskin). Dia berkata, 'Ia telah dihapus
(mansukh)'."
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iv

4507. Dari Bukair bin Abdullah, dari Yazid (mantan Budak

Salamah bin Al Akwa'), dari Salamah, dia berkata, "Ketika turun ayat

' tva'alal ladziina yuthiiquunahtt fidyatun tha'aamu miskiin' (dan bagi

orarlg-orang yang mampu berpuasa [namun tidak berpuasa] maka

membayar fidyah berupa memberi makan orang-orang miskin), maka

siapa yang ingin tidak berpuasa dan mengganti dengan fidyah

(diperbolehkan). Sampai turun ayat yang sesudahnya, lalu

menghapusnya." Bukair meninggal sebelum Yazid.

Keterangan:

(Bab barangsiapa di antara kanru hadir [di negeri tempat

tinggalnyal di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu).

Disebutkan hadits Ibnu umar bahwa dia membaca, p6b if,ri. Lalu kata

dibaca 'i|tti, yakni dalam bentuk jamak, dan ini adalah

qira'ah Hanafi dan Ibnu Shafivan. Adapun selainnya membacanya a'-;u.

dan rfu, sedangkan kata i6! dibaca i6t sebagai penjelas (badal).

Adapun penisbatan (idhafah) yang terjadi merupakan

penisbatan sesuatu kepada dirinya sendiri, dan yang dimaksud adalah

sebagai penjelasan, seperti kalimat 'khaatamu hadidin' (cincin besi)

dan'tsaubu haririn' (kain sutera). Karena fidyah bisa saja berupa

makanan atau selainnya.

Mereka yang membaca kata 'miskiin' dalam bentuk jamak

(masaakiin), maka berfungsi mengiringi kata jamak dengan kata

jamak pula. Adapun mereka yang menyebutkannya dalam bentuk

tunggal maka artinya adalah, "Atas setiap orang yang mampu

berpuasa..." Dari bacaan bentuk tunggal ini disimpulkan bahwa

hukum tidak berpuasa untuk setiap hari adalah memberi makan

). .2 4
: alJl J.t orl

J.
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seorang miskin, namun hal ini tidak dapat disimpulkan dari lafazlt
janrak. Kenrudian maksud'makanan' di sini adalah 'memberi makan'.

:. 
' 

a. .ar$; *,n :JU (Dia berkato: Ia tehh dihopus). Hal ini sangat

tegas *"nunlukku,l adanya penghapusan, dan Ibnu Al Mundzir
menguatkannya berdasarkan firman-Nya, "Dan berpuasa adalah lebih

haik bagi kunlu." Dia berkata, "Sekiranya ia ditujukan kepada orang

yang telah tua dan tidak mampu berpuasa, niscaya tidak akan selaras

bila dikatakan kepadanya, 'clan berpuctsu lehih buik bagi kumu',

padahal ia tidak mampu lagi berpuasa."

-if rdi.jr;- c-lt *:> dj A (Ketika turun ayat, "Dan bugi

orung-orang yculg mantpu berpuaso fialu dia tidak berpucrsuJ

hendaklah clia membayav Ji$,ah...). Hal ini juga sangat tegas

menunjukkan adanya penghapusan (nasakh). Lebih tegas lagi adalah

rirvayat dari hadits Ibnu Abi Laila yang telah disebutkan. Akan tetapi

nrungkin jika clira hft dengan lafazh '),uthawwoquunahu' (bersusah

payah melakukannya) juga akurat, maka kedua pandangan ini sama-

sama benar sesuai dengan indikasi kedua qiraah tersebut.

i' + ii',Stt @bu Abclillah berkata). Dia adalah Imam Bukhari

sendiri. Pernyataan ini hanya tercantum dalam riwayat Al Mustamli.
'."4L-i J+ "p CG (Bukair meninggal sebelum Yazid).

Maksudnya, Bukair bin Abdullah bin Al Asyaj (periwayat hadits ini
dari Yazid) meninggal lebih dahulu sebelum gurunya, yaitu Yazid
(Ibnu Abu Ubaid). Adapun tahun kematian Bukair adalah 120 H.

Sebagian mengatakan sebelum atau sesudahnya. Sedangkan Yazid

meninggal pada tahun 146 atau 147 H.

27. Firman Atrah, F ;q, "#'&Lt J\u}t l(aJr ii.',€rpr
tib', €ar ?u, Fj,i olw'&'$iu' e * o

pJ lu' ;,3 s t.fris g;;u o\a

.. o *i.
U t*l:
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"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasu bercampur

dengan isteri-isteri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan

kamu pun adolah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui

bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karen'a itu Allah

mengan puni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang

cantpurilah mereka don carilah apa yang telah ditetapkan Allah

untukmu." (Qs. Al Baqarah [2]: 187)

36r{* -,5; 
rll :^u ?nt ,g'ritlt'u; iJu

,:;*t r;4 t*, ;,ki ,k or5, i3r
tie) '€-* ad '€Jl;i oiw Ff FJi h' P) i' 'J';G

.#3'
4508. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Al Bara'

RA berkata, "Ketika turun (kewajiban) puasa Ramadhan, mereka tidak

mendekati istri-istri mereka pada bulan Ramadhan seluruhnya,

sementara beberapa laki-laki mengkhianati diri mereka sendiri (tidak

dapat menahan nafsu mereka), maka Allah menurunkan ayat,'Allah

mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena

itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu'."

tsglsrsEgrg:

(Bab "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa

bercampur dengan isteri-isteri kamu; -hingga firman-Nya- dan

carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu). Demikian riwayat

Abu Dzar. Sementara dalam riwayat Karimah ayat tersebut disebutkan

secara lengkap.

"t3r oi:Al riri 06)??',s'i $ (Ketika turun [kewaiibanJ

puasa Ramadhan mereka tidak mendekati kaum wanita). Pada

lOO - FATTIUL BAARI

'6GL\€i *
o;'; I Gk



pembahasan tentang puasa disebutkan dari hadits Al Bara' bahwa
mereka tidak makan dan tidak minunr apabila telah tidur. Lalu ayat ini
turun bcrkcnaan dengan hal itu. Saya telah jelaskan di tempat itu
bahu'a ayal tersebut turun berkenaan dengan dua hal itu sekaligus.
Makna zhahir redaksi hadits menunjukkan bahwa berhubungan intim
pada senrua malam dan siang bulan Ramadhan adalah dilarang,
berbeda dengan makan dan minum, seakan-akan diizinkan pada waktu
nralam selama belum tertidur. Akan tetapi hadits-hadits lain yang
disebutkan dalam makna ini menunjukkan tidak adanya perbedaan
keduanya seperti yang akan saya jelaskan. Maka kalimat ,,nterekct

tiduk menclekctti tyttnitct" dipahami dalarn arti yang lebih dominan,
untuk mengkompromikan antara rir.l,ayat yang ada.

'#i oi;;" Jql o,i't (Beberapcr orang tuki-taki

mengkhianati diri mereku sendiri). Diantara mereka yang disebutkan
melakukan hal itu adalah Umar dan Ka'ab bin Malik RA. Ahmad,
Abu Daud, dan Al Hakim meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin
Abu Laila, dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, ,.puasa ditetapkan
sebanyak tiga fase; Sesungguhnya Rasulullah SAW datang ke
Madinah, maka beliau berpuasa tiga hari setiap bulan, dan beliau
berpuasa Asyura'. Kemudian Allah mewajibkan puasa atasnya, dan
diturunkan kepadanya, 'wahai orong-orang yang heriman, diwajibkan
atas kunut puasa'." Lalu disebutkan hadits hingga perkataannya,
"Mereka pun makan dan minum serta mendatangi istri-istri mereka
selama belum tidur. Apabila telah tidur, maka hal itu terlarang.

Kemudian pernah ada seorang laki-laki dari kaum Anshar
shalat Isya' kemudian tidur dan pagi harinya sangat kepayahan.
Adapun Umar menggauli istrinya setelah tidur. Maka Allah
menurunkan ayat, 'Dihalalkan bagi kamu pada malam-malam bulan
puasa melakukan rafats (bercompur) dengan istri-istri kamu -hingga
firman-Nya- kemudian sempurnakanlah puasa hingga malem'. Hadits
ini masyhur dari Abdurrahman bin Abu Laila, tetapi dia mendengar
dari Mu'adz. La}u dinukil pula dari beliau dengan lafazh, "sahabat-
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sahabat Muhammad menceritakan kepada kami", sebagaimana yang

telah disitir. Seakan-akan dia juga mendengarnya dari selain Mu'adz'

Hadits tersebut memiliki beberapa riwayat pendukung,

diantaranya riwayat Ibnu Mardawaih melalui jalur Kuraib, dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "sampai berita kepada kami." Lalu dinukil dari

jalur Atha', dari Abu Hurairah sama sepertinya. Ibnu Jarir dan Ibnu

Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari

bapaknya, dia berkata, "Pada bulan Ramadhan apabila ada seorang

yang berpuasa dan sore harinya dia tidur, maka diharamkan baginya

makanan dan minuman serta wanita, hingga dia berbuka keesokan

harinya. Suatu ketika Umar pulang dari tempat Nabi SAW dan dia

berbincang-bincang di rumah beliatr hingga larut malam, lalu dia

menginginkan istrinya. Istrinya berkata, 'sesungguhnya aku telah

tidur'. Umar berkata, 'Aku tidak tidur'. Lalu dia menggauli istrinya.

Ka'ab bin Malik juga melakukan hal serupa. Maka turunlah ayat

diatas."

Senada dengannya dinukil Ibnu Jarir dari jalur Ibnu Abbas.

Lalu hal serupa dinukil juga dari sahabat-sahabat Mujahid dan Atha'

serta Ikrimah maupun selain mereka seperti As-Sudi, Qatadah, dan

Tsabit. Akan tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang

menambahkan nama pelaku dalam kisah tersebut selain umar, kecuali

dalam hadits Ka'ab bin Malik.

28. Firman Alrah, -hiJr U H\t'U;Jt e'rA g tti.;tlryi

etfc €b,*:|q:liSrr' Jl efu"h:'j ;;,'eir'l'
ut* -u'; Jt- -r-r-;,ir

"Dan makan minumlah nfuggo ,"rrrf bagimtt bertang putih dari

benang hitam, yaitu faiar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu

sampai (datang) malam, (tetapi) ianganlah kamu campuri mereka
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itu, sedang kamu beri'tikaf dalsm mesiid -hinggct firntan-Nya-
supaya mereka bertukwa." (Qs. Al Baqarah l2l: 187)

i-,irr;ir

Al 'Aukdartinya al ntucliitn (yang menetap).

'F'* e ;';i \y'r'Fi \y'q* Li ,tu'q* ;t
',;J '.k b\'J;, r; ils'->i rX q"'* 'p .pt

a\t 'uo:, 3k 'ui |*i rrr aiLy ;1 ,'il, ;tb ,Sr-t' 
1ei.t;r'*';;\(,

4509. Dari Adi, dia berkata, "Adi mengambil tali berwama

putih dan tali berwarna hitam. Sampai pada sebagian malam dia

melihat, tetapi belum jelas (perbedaannya). Ketika pagi hari, dia

berkata, 'Wahai Rasulullah aku menempatkannya di bawah bantalku'.

Beliau bersabda, 'Sungguh bantalmu kalau demikian sangat lebar
(tidurmu sangat panjang/lama). Sesungguhnya benong putih dan

hitant dibawah bantahnu' ."

t:i' I l' 
'J-'., 

U ,'J :'Jv 'us. \t 'n, 
f.o i

z oz ci
*) ,..a-ll

4510. Dari Adi bin Hatim RA, dia berkata, "Aku berkata,

'Wahai Rasulullah, apakah benang putih dan benang hitam? Apakah

keduanya benang yang biasa kita kenal?' Beliau bersabda,

'sesungguhnya engkau orang yang sangat lebar tengkttkjika engkau

I a t?

^-i^Jl :
l-

,
tsJe 09
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melihut ketlua benung i/il'. Kemudian beliau bersabda, 'Tidak, buhkun

iu atlaluh gelupnya malum dun terangnya siung'."

ha)t e'X- J;, -,;-hrs t F]> U ;!rt,i6 fi ;,W ;
rrl,rri 6y)e ,'rr.') (P,'a'J'i {: <r?\;y;,4';ijlt
JU \:,i-trr heb d\t L;lr &, € iLi L;' i4l
.tgt r Jt; t *ilt V)Q,- ' . \J i*X hr 

'J';'u ,t#-3)

451 I . Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Diturunkan ayat,'clon

makan minumlah kamu hingga jelas bagi kanru benang putih daripacla

benang hitam', dan belum turun lafazh '),oitu fc$ar'. Maka ada

beberapa orang apabila ingin berpuasa, salah seorang mereka

mengikat benang putih dan benang hitam di kedua kakinya, lalu dia

terus makan hingga jelas melihat keduanya. Setelah itu Allah

menurunkan sesudahnya 'yaitu fajar'. Maka mereka pun mengetahui

bahwa yang dimaksud adalah malam dan siang."

Keteransan:

(Bab dan makan minumlah kamu hingga ielas bagi kamu

benang putih daripada benang hitam; yaitu fajar. Al Aakif artinya al
muqiim [orang yang menetap]). Penafsiran ini tercantum dalam

riwayat Al Mustamli saja. Ia adalah penafsiran Abu Ubaidah. Dia

berkata sehubungan dengan firman Allah, tQtl +l i{6' c.$- (Baik

yang bermukim disitu maupun yang di padang pasir).

Kemudian disebutkan hadits Adi bin Hatim melalui dua jalur

tentang penafsiran benang putih dan benang hitam. Begitu juga hadits

Sahal bin Sa'ad mengenai hal itu. Kedua hadits ini telah dijelaskan

pada pembahasan tentang puasa.

i'; L'kttJ-.- tJ I

.,4

. ,tAt'.- i-ijtJvl)
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29. Firman Allah, e ;\'rfl't at* e oit
ort.Jn'JJ, ?ot trflt, q.U.i e o-#t ti: et

"Dutt tr*ontot, kebaiksn orurnoroki rumah-rumalt dari
belukangnya, akan tetapi keboikan itu ialult keboikan orarrg yctng
bertakwa. Dan masuklah ke rumah-runtah itu dari pintunya; dan
bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.', (Qs. Al Baqarah
[2]: 189)

4512. Dari Al Bara', dia berkata, "pada masa jahiliyah apabila
mereka melaksanakan ihram, mereka memasuki rumah dari
belakangnya, maka Allah menurunkan, 'Dan bukanlah kebaikan
memusuki rumah-ntmah dari belakangnya, akan tetapi kebaikan itu
adaluh kebaikan orang )'ang bertah,va. Masuklah ke ntmah-runnh itu
dari pintu-pinlunl,q'."

Keterangan:

(Bab "Dan bukan kebaikan memasuki runtah-rumah dari
belakangnya, akan tetapi kebaikan itu adalah kebaikon orang yong
bertakwet".). Demikian disebutkan dalam riwayat Abu Dzar.
Sementara Karimah menukil ayat ini hingga akhir. Kemudian
disebutkan hadits Al Bara' tentang sebab turunnya ayat tersebut.
Adapun penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang
haji.

trfs';:ur]t e',

ril.rris iSs ,r;r ,t
j?'o\'rtt;11ht

(q{lrf ut-Ar

r-li.alv
i-tits
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30. Firman Auah, 116r tf n i1'irr o&'t"^ltt uk I j; ili*6;

"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnalt logi dan

(sehingga) ketaatan itu honya semata-mota untuk Allalr. Jika
mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maku tidak ada

permusultan (lagi), kecuali terhodap olang-oraflg yang zhalim."
(Qs. Al Baqarah [2]: 193)

\ , . -z'

4!l -b, 49L>JJ
I c, . ?i. , tzz

Jl c^,l; ly--e u,
',.'1 ^. ,c . o i , ,t.c.';Ur T6F Jl JJ.'i^r

t'tt us's ,:-,ei'k r & $$ :Jw (btk 1 ,p erb.ti')
.:, ?.;'a, orrsr') aStk & t*.G'oi',:'.L-j'iit ,i

4513. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, dia didatangi dua laki-
laki pada masa fitnah Ibnu Az-Zubair. Keduanya berkata,

"Sesungguhnya manusia telah tersia-siakan, dan engkau wahai Ibnu

Umar adalah sahabat Nabi SAW, apa yang menghalangimu untuk

keluar (berperang)?" Dia berkata, "Yang menghalangiku adalah

bahwa Allah mengharamkan darah saudaraku." Keduanya berkata,

"Bukankah Allah telah berfirrnan, 'Dan perangilah mereka hingga

tidak ada fitnah'." Dia berkata, "Kami telah berperang hingga tidak

ada fitnah lagi dan ketaatan hanya untuk Allah, sedangkan kamu

menginginkan berperang hingga terjadi fitnah dan ketaatan untuk

selain Allah."
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(i rj 'iri .=jr 'rj ,:slr ,rrl', J6r Jer,r.Jju6r,
t'fl, q lril,.b rt')) yy *, i '3i c #-ti ;*)t *
u*, e t:,*,u3'e-;\t ;t'c^,,r>t'ca.by W gtb'a t*sl

o, :. .?-- s- , ,-
-r+' * t tii : 'u (cil 0-6J ) ;-'iJt.ti, ,ff ii Ji;q *
';r 

"\r1t at{u ,Vi}:,), 'rei-rt, e i,i"i" , J;,
!.,. , 2, " ij ,:,, .. -r.- .-
4-:e ,N J i)L)' '; e ,,t-ir::.if: ,i* r11 :.!, ;
4514.utsman bin Sharih menambahkan dari ** *n"0, *.

berkata: Fulan dan Haiwah bin Syuraih mengabarkan kepadaku, dari
Bakr bin Amr Al Ma'afiri, Bukair bin Abduilah menceritakan
kepadanya dari Nafi', bahwa seorang raki-laki datang kepada Ibnu
Umar dan berkata, ..Wahai Abu Abdurrahman, apa yang
mendorongmu mengerjakan haji pada satu tahun dan umrah pada
tahun yang lain, lalu meninggalkan jihad di jaran Ailah, sementara
engkau telah mengetahui anjuran Ailah tentangnya?,, Dia berkata,
"wahai anak saudaraku, Islam dibangun di atas lima perkara; Iman
kepada Allah dan Rasul-Nya, sharat rima waktu, puasa Ramadhan,
menunaikan zakat, dan melaksanakan haji ke Baitullah." Laki_laki itu
berkata, "wahai Abu Abdurrahman, tidakkah engkau mendengar apa
yang disebutkan Allah dalam kitab-Nya, 'Dan.iika ada dua golongan
dari orang-orang mukmin berperang ntaka cramaikanrah arilarct
keduanya- Jika salah satu crari kedua gorongan itu berbuat anialta
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* g. 't:; r:; ,'Jv
) czo. ' o h / o xl a/.

,"ri dl i3.S.9 Jl t lJJtll
. .7. tv. . .1. . o1.

.lElJ- A;:;t *S *

lot3')
^a\;ul .,[p Jrl

terhadap golongun yang lain maka perangilah golongan yang berbuat

aniaya itu sehingga golongan ilu kembali kepada perintah Allah,' (Qs.

Al Hujuraat [49]: 9) dan firman-Nya, 'Perangilah mereka hingga

tidak ada fitnah'. (Qs. Al Baqarah [2]: 193) Dia berkata, "Kami telah

melakukan yang demikian pada masa Rasulullah SAW dan Islam

masih sedikit. Maka seseorang difitnah pada agamanya; adakalanya

mereka membunuhnya atau menfksanya, hingga Islam menjadi

banyak dan tidak ada lagi fitnah."

;& r* li,r ti( lrt ii :'Jv
, tz 2. tc.1 t.. .c1. ,..

)-t r' ..rltl * uts 'a'e I

z)
lhz

.o's'5 * .4. tji :-JUi o-q
JJ

4515. Laki-laki itu berkata, "Apakah perkataanmu tentang Ali
dan Utsman?" Dia menjawab, "Adapun Utsman maka Allah telah

memberi ampunan kepadanya, dan kalian tidak suka untuk

memaafkannya. Sedangkan Ali maka ia adalah putra paman

Rasulullah SAW dan menantu beliau -Dia 
mengisyaratkan dengan

tangannya dan berkata- ini rumahnya yang kalian lihat."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Dan perangilah mereka hingga tak ada

fitnah dan ketaatan hanya untuk Allah '). Imam Bukhari menyebutkan

hingga akhir ayat.

yri itii (Dia didatangi dua laki-taki). Disebutkan pada

pembahasan keutamaan Utsman bahwa salah satunya bernama Al Ala'
bin Arar dan yang satunya lagi adalah Hibban As-Sulami (pemimpin

di Datsinah). Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari jalurnya

keterangan yang menunjukkan hal itu. Akan dikutip pada tafsir surah
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Al Anfal bahwa seorang laki-laki yang bernama Hakim bertanya

kepada Ibnu Umar tentang hal itu.

i.lJt i.t y e (Pada masa fitnah lbnu Az-Zubair). Dalam

riwayat Sa'id bin Manshur bahwa peristiwa itu terjadi pada tahun

kedatangan Al Hajjaj untuk memerangi Az-Ztbair. Maka yang

dimaksud 'fitnah [bnu Az-Zubair' adalah apa yang terjadi di akhir

pemerintahannya. Adapun kedatangan Al Hajjaj (Ibnu Yusuf Ats-

Tsaqafi) adalah atas perintah Abdul Malik bin Marwan. Dia
mengirimnya untuk memerangi Abdullatr bin AzZubair di Makkah
pada akhir tahun ke-73 H. Abdullatr bin Az-Zubair terbunuh di akhir

tahun itu. Adapun Abdullatr bin Umar meninggal pada awal tahun 74

H sebagaimana telah diisyaratkan pada pembahasan tentang dua hari

raya.

r:tl! i;u3r ir1 (Sesungguhnya manusia telah tersia-siakan).

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkvll, tifu (melalcukan). Hal ini

membutuhkan kalimat yang disisipkan, yakni melakukan perselisihan

yang engkau lihat.

f.U '; it;* Stlt (Jtsnan bin Shalih menambahkan). Dia

adalah Utsman bin Shalih As-Satrmi- Dia termasuk guru Imam
Bukhari. Imam Bukhari telatr menukil pada pembahasan tentang

hukum satu hadits dari Utsman bin Shalih selain hadits ini.

g-') U 'at7'5 'oli €?i (Fulan dan Haiwah bin Syuraih

mengabarkan kepadaku). Saya belum menemukan nama fulan yang

dimaksud. Ada yang mangatakan, dia adalatr AMullah bin Latri'ah.
Pada tafsir surah Al Anfaal akan disebutkan redaksi riwayat Haiwah.
Sanad hadits ini dari awal hingga Bukair bin Abdullah -yakni Al
Asyaj- adalah orang-orang Bashrah, dan darinya hingga akhir adalah

orang-orang Madinah.

i' ++ .c iry' '!?i t1t, fii 6b "d oi db'dJilb 6 (Apa

yang mendorongmu melaksanaksn haji pada satu tahun dan umrah
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peda tuhun yang lain, lalu meninggctlkan iihacl di ialan Allah?). Laki-

laki yang datang kepada Ibnu Umar menamakan perbuatan memerangi

mereka yang menentang imam (pemimpin) sebagai jihad, yang

kemudian disamakan dengan jihad terhadap orang kafir' Demikian

yang diyakininya. Namun, yang benar bukan seperti itu.

Adapun yang disebutkan tentang 'anjuran berjihad' adalah

khusus jihad terhadap orang-orang kafir, berbeda dengan perang

melawan para pembangkang, meskipun disyariatkan, tetapi pahalanya

tidak akan menyamai pahala memerangi orang-orang kafir, apalagi

jika motifasinya adalah untuk kepentingan dunia.

Uj.U- 'ifs ,'ot6i rit (Mungkin mereka membunultnya dan

mungkin juga m'ereka akan menyiksanya).Bagian pertama disebutkan

dengan memakai kata kerja bentuk lampau, karena jika telah dibunuh,

maka dianggap telah berakhir. Sedangkan bagian kedua disebutkan

dalam bentuk kata kerja masa sekarang dan akan datang, karena dia

tetap saja ada atau senantiasa merasakan siksaan selanjutnya.

'aii,>1 (Dan menantunya). Al Asma'i berkata, "Al Akhtaan

adalah dari pihak istri, sedangkan al af;maa 'dari pihak suami. Adapun

ash-shihr adalah dari kedua pihak." Ada juga yang mengatakan al

khatan diambil dari kata khitaan,maksudnya pertemuan dua khitan.

31. Firman A[ah, e1t1it ,)1.&-y\.t* l: i' e]+ €,11:-,A,*i,o\tt;*?ii
"Dan belanjakanloh (harta bendamu) di ialan Allah, dan ianganlah
kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan

berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang berbuat baik" (Qs. Al Baqarah [2]: 195)

L\ !fr, aAait
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At-Tahlukuh dan al holaak adalah satu makna.

w etf?r> ^i"'L ,f [_(r t;i'U- ,iG'oclL, ;
.-o;at €i; ,tu <!iat'Jl 5*iu'p

4516. Dari Sulaiman, dia berkata: Aku mendengar Abu Wa'il
meriwayatkan dari Hudzaifah, "Dan belanjakanlah (harta benclamu)

di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirinru sendiri ke

dulam kebinasaan " Dia berkata, "Turun berkenaan dengan na{kah."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di
jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke

dalanr kebinasaan '). Imam Bukhari mengutip ayat hingga akhir.

"-wt1 '!;l,4lr1 aki$r fut-tahlukah dan al halaak adalah satu

makna). Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah. Dia menambahkan, "Al
Halaak dan hulk adalah bentuk. mashdar (infinitif) dari kata halaka
(telah binasa). Ada juga yang mengatakan aHahlukah adalah sesuatu

yang mungkin dihindari, sedangkan halaak adalah yang sebaliknya.

Sebagian mengatakan, at-tahlukaft adalah sesuatu yang membinasakan

secara langsung. Sebagian lagi berkata, "la adalah sesuatu yang

akibatnya mendatangkan mudharat." Namun, yang masyhur adalah

pengertian yang pertama.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Hudzaifah

tentang ayat ini, dia berkata, "Turun berkenaan dengan nafkah," yakni

dalam hal meninggalkan nafkah dijalan Allah. Apa yang dikatakan

Hudzaifah disebutkan secara detil dalam hadits Abu Ayyub yang

dinukil lmam Muslim, An-Nasa'i, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu

Hibban, dan Al Hakim, dari jalur Aslam bin Imran, dia berkata, (i

i:lt "'*,rb';,i,;..Jjlt'u h S;i,7rlr 4 e b {;u,Wu,
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',Sut eitilit Ji,yrCi ,1, bt;) :artt 45 Y e; j ;e'Y; ,?
g i;:' :f dj r,Jlls ,gjlt ii^ ,p {i' :f u'l't'l i,(It ,116' t#-i ,r'l
-p ,'*a i 6r;i ;s!:fr rq rji tifs'-5: *-'?s'7i (7s rli1,;rJ,\r',.i;,

fr L6rr i3dirr u<i .oii' :f iur .1jG g La a o,art rap riii rli

AU\'ri 1Xo*i beracla cli Konstantinopel, tibo-tiba keluar satu burisan

yang sangat besar dari tenlara Romuwi, maka seorang laki-laki di
antara kaum muslimin nrcnyerong barisan orang-orang Romawi itu

hingga dio masuk di antara ntereku kemudian ia kemboli. Orang-

orong pun berteriak 'Maha Suci Alloh. clia teloh mencampokkon

clirinyo clalom kebinasaan'. Abu AWab berkata, 'lYahui manusia,

kalian menakwilkan ayat ini seperti ini [bukan pada pengertian yang

sebenarnyaJ, sesungguhnya ayat ini turun berkenoan kami kaum

Anshar. Sesungguhnya ketika Allah memuliakan ogama-Nya dan telah

banyak penolong-Nya kami pun berkata diantara kami secare

sembunyi-sembunyi, 'Harta benda kita telah hilang, sekirarrya kita
menetap padanya dan memperbaiki apa yong telah hilang darinya',

maka turunlah ayat ini. Yang dimalsud kebinassan adalah berdiam

diri di tempat seperti yang kami inginkan ). Hadits ini dinukil melalui

sanad yang shahih dari Ibnu Abbas dan sekelompok tabi'in.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Zaid bin Aslam

bahwa ayat ini turun berkenaan dengan beberapa orang yang

berperang tanpa membawa nafkah. Berdasarkan perkataannya terjadi
perbedaan terhadap objek ayat itu. Orang-orang yang dikatakan

kepada mereka, 'Berinfaklah dan berbuat baik', adalah para pemilik

harta (orang-orang kaya), sedangkan yang dikatakan kepada mereka,

'Jangan kalian mencampakkan diri ke dalam kebinasaan', adalah para

prajurit yang tidak membawa nafkah. Namun, pendapat ini lemah.

Dari Adh-Dhahhak bin Abi Jubairah dikatakan, "Kaum Anshar

biasa bersedekah, lalu mereka ditimpa paceklik dan mereka tidak

bersedekah lagi, maka turunlah ayat ini." Ibnu Jarir dan Ibnu Al
Mundzir meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Mudrik bin
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Aul dia berkata, ,51 ,1';,:r q. * jj UA d. or.|& ;fr 4 ;i
[,ir! if)i u.#t '4 ,t";i3 ,'fr Jrii ,e(ii3' ,)i:y, ji ,os 'Sut

(Sesungguhnyo kami berada di sisi (Jmar, maka aku berkata,
'Sungguh oku memiliki tetangga yang melemparkan dirinya dalam

peperangan hingga terbunuh. Makn orong-orang mengatakan dia
telah mencampakkan dirinya dalam kebinasaan'. (Jmar berkata,
'Mereka dusta, akan tetapi dia telah kembali akhiratnya dengan
dunio').

Lalu dinukil dari AI Bara' bin Azib penakwilan lain ayat ini
sebagaimana dikutip Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir serta lainnya
dengan sanacl yang shahih dari Abu Ishaq, dia berkata , d-iri:rrt'J Lii
q.'4, 

"b',fr h:;r',j" (filti jlS_*,rt ti> 1hi ? :^ ,::;,

,). 
"{:t 1 ,iW :i * a!_ Fl, l5J,i ,7 ,jri rlii (Aku berkata

kepada Al Bara', 'Bagaimana pendapatmu tentangfirman Allah Azza
l(ajalla, "Dan jonganlah kamu melemparkan din-diri kamu ke dalom
kebinasaan'. Apokah ia seorang laki-laki yang memimpin pasukan
kecil, lalu menyerang ribuan musuh?'Dia bertrata, 'Tidak, akan tetapi
ia adalah laki-laki yang berdosiz, lalu dia melemparkan dirinya dan
berkata, 'Tidak ada taubat bagiku). Senada dengannya dinukir juga
dari An-Nu'man bin Basyir.

Akan tetapi penafsiran pertama lebih tepat, karena ayat ini
dimulai dengan penyebutan 'nafkah', maka inilah yang dijadikan
pegangan tentang sebab turunnya. Namun, membatasinya pada hal itu
perlu ditinjau lebih lanjut, karena yang menjadi pegangan adalah
keumuman lafazhnya. Disamping itu Imam Ahmad meriwayatkan
hadits tersebut dari jalur Abu Bakar -yaitu Ibnu Ayyasy- dari Abu
Ishaq, dia berkata, il :yr A,i'+'$i'# #t e'E;- SLlr :,r'.,$'cji
,l Uk , l' -, ,t t,it :Jut ri,i--',r6.njr; tor it .) ,.tti ri3liiir

yt e'$,t [J'i (!;ii (Aku berkata kepada At Bara'. ,seorang yang

menyerang kaum musyrikin, apakah ia termasuk orang melemparkan
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dirinltu ke dalum kebinusaan?' Beliau berkata, 'Tidak, karenu Alluh
telah mengutus Muhammad clan berfirman; 'Berperanglah di jolun

Allah clan jangan membebani kecuali clirimu'. Sesungguhnya ayut di
utas berkertuan dengctn na/kuh).

Jika riwayat ini akurat, maka ada kemungkinan Al Bara'

memiliki dua jawaban atas pertanyaan mengenai ayat ini. Adapun

yang pertama dari riwayat Ats-Tsauri, Isra'il, Abu Al Ahwas dan yang

seperti mereka. Masing-masing mereka lebih akurat dalam menukil

riwayat dibanding Abu Bakar. Lalu bagaimana lagi sementara mereka

telah bersepakat dengan panafsiran itu dan Abu Bakar menyendiri

dengan riwayatnya.

Mengenai masalah penyerangan satu orang terhadap sejumlah

besar pasukan musuh ditegaskan oleh Jumhur ulama bahwa jika hal

itu terjadi karena keberanian yang luar biasa dan dugaannya bahwa dia

bisa menggentarkan musuh, atau membangkitkan keberanian kaum

muslimin untuk menyerang, maupun maksud-maksud seperti itu,
maka perbuatan ini adalah sesuatu yang baik. Namun, jika sekedar

tindakan yang tidak terarah, maka itu dilarang. Terutama jika
perbuatan itu menimbulkan kelemahan kaum muslimin.

32. Firman Auah, *li A a\i ".'ri A;'€-, og '#

"Jika ado diantaramu yong sakit atau ada gangguan di kepalanya

fialu ia mencukurJ." (Qs.AI Baqarah [2]: 196)

i)s 1;1, l' 33'&*,'J$"G&y' / f')t *'*
-ir*t *,r.-,*sr t* e;:;-L i f A L3--;i

*'t * \t -* 4t i\'.L : Jvi tV i \:'* x/rlJ

+{ *; *i;r oi arl* c:'Jw q', e;t-"'J-b)f)
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.r?r.
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4517. Dari Abdurrahman bin Al Asbahani, dia berkata: Aku
mendengar Abdullah bin Ma'qil berkata: Aku duduk di dekat Ka'ab
bin Ujrah di masjid ini -yakni masjid Kufah- lalu aku bertanya
kepadanya tentang fidyah puasa. Maka dia berkata, "Aku dibawa
kepada nabi sementara kutu berjatuhan di wajahku. Beliau bersabda,
'Aku tidak menduga kesulitan padamu hingga seperti ini, apakah
engkau mendapatkan seekor kambing?' Aku berkata, 'Tidak'. Beliau
bersabda, 'Berpuasalah tiga hari atau berilah makan enam orang
miskin, tiap-tiap orang setengah sha' makanan, lalu calrurlah
rambutmu'. Maka ayat itu turun berkenaan denganku secara khusus
dan bagi kalian secara umum."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Jika ada diantaramu yang sakit atau ada
gangguan di kepalanya fialu ia mencukurJ."). Dalam bab ini
disebutkan hadits Ka'ab bin Ujrah tentang sebab turunnya ayat
tersebut, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji
secara detil.

"Barangsiapa ingin mengerjakan umrah sebelum haji di bulan-
bulan haji [Tamattu'J." (Qs. Al Baqarah [2]: 19Q

33. Firman Allah, Ct A 6rAU'€ W

c!;'7Y
'AU;f :Jur^i;\t*r,# i ork *
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4518. Dari Imran bin Hushain RA, dia berkata, "Ayat Mut'ah
diturunkan dalam kitab Allah, maka kami mengerjakannya bersama

Rasulullah SAW, dan tidak ada (ayat) AI Qur'an yang diturunkan

mengharamkannya, dan beliau tidak juga melarangnya hingga beliau

meninggal. Lalu seseorang mengatakan berdasarkan pendapatnya

sesuai yang dia kehendaki."

Keteransan:

(Bab Barangsiapa ingin mengerjakan umrah sebelum haji di
bulan-bulan haji [Tamattu'J). Disebutkan hadits Imran bin Husain,

"Ayat mut'ah diturunkan dalam kitab Allah", yakni mut'ah haji
(tamattu') sebagaimana yang telah dijelaskan. Adapun yang dimaksud

laki-laki dalam ucapannya, "Seorang laki-laki mengatakan apa yang

dia kehendaki", adalah Umar.

34. Firman Ailah, &" U l;zi r t14 oi 7Li 'eJr. A
"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil
perniagaan) dari Tuhanmu." (Qs. Al Baqarah [2]: 198)

r,ilt
{ te
-it- tlot c rz,stS Ja f)

,r;ir ,i')'u'rLkL'us :Jv r-*iiiiit *o, tV ,tt *

4519. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Llkazh, Majannah,

dan Dzul Majaz adalah pasar-pasar pada masa Jahiliyah. Mereka

merasa berdosa berdagang di pasar-pasar itu pada musim haji. Maka
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turunlah ayat,'Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki

hasil perniagaan) dari Tuhanmu' padamusim-musim haji."

Keterangan:

(Bab "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki

hasil perniagaan) dari Tuhanmu.").Dalam bab ini disebutkan hadits

Ibnu Abbas. Penjelasannya telah dikemukakan secara detil pada

pembahasan tentang haj i.

35. Firman Allah, o6r Vili * A rH( j
o'Kemudian bertolaklah kamu dari tempat hertAaknya orang-orang
banyak [ArafahJ." (Qs. Al Baqarah I2l: 199)

,!j"Atrrk6, or,;tA|iUk Gi i'' o1t "*,c?t'11 '" ')yet- ."'-At';L oK.'1.;l.ljr o'g- t;gjsto ui ..rLir4 (
-t

r.,w,
'-il'i ,ov; Glt';ti *', ^!t\t -* ^i; il' ;( i>-;tt
(i6r 'e'611' ,y,irii O , ju l'; Ui ,t1L'jhi-

4520. Dari Aisyah RA, bahwa kaum Quraisy dan yang

menganut tradisi mereka melaksanakan wukuf di Muzdalifah dan

mereka menamai diri mereka'AI Humus'. Sedangkan kabilah-kabilah
lain wukuf di Arafah. Ketika Islam datang, Allah memerintahkan Nabi
SAW datang ke Arafah kemudian wukuf di sana, lalu bertolak
darinya, maka itulah firman Allah, 'Kemudian bertolaklah kamu dari
t emp at b ert o l aknya orang-oran g banyak [ArafahJ' ."
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k" ;- !L or{ v :;\,'b1t'* A iSu 4! it *
*t;i F 'ri;'), ,l ,* u';; ? i:b J\'5) r,\.' ,isiu,

i'y-u>3r e6r ; i;- f\ rK tf ,'*-r t'i'* ei;t ,At €.a

,)\4'ybi:u44 f ;ry.i,y cu; )ti 4il
tr[i" ;- tlL rrevi riy ,ou'; r ty"$ i ir'Utt ,:r31'oi

|P|Y.60'*' ,riir',\:F ?ni 'r;''l.i ,9'rA qtte;-
_, . 

^j> , J* i ' 3ri; ,o .*i- r lts ;ir'c$ 5a;i ; ,r r-a-: 'oi

,? <e;3ir-bt t1 iinr rlriij;t2 u"$t .;rriiei oA \b-i
'-.,. 1,,, tr.

.o-r,*)t t2t1

4521. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Seseorang thawaf di

Ka'bah dalam keadaan halal (tidak ihram) hingga dia ihlal (niat ihram

dan talbiyah) untuk haji. Apabila dia telah menunggang kendaraan ke

Arafah, maka siapa yang lapang hendaklah menyembelih unta, sapi,

atau kambing, apa saja yang mudah dia dapat dari hewan-hewan itu,

menurut apa yang dia kehendaki. Adapun jika dia mendapat kesulitan

mendapatkannya, maka hendaklah dia puasa tiga hari pada masa haji.

Puasa ini dilakukan sebelum hari Arafah. Jika pada hari terakhir dari

tiga hari tersebut adalah hari Arafah, maka tidak ada dosa baginya.

Kemudian hendaklah dia berangkat hingga wukuf di Arafah dari

shalat Ashar sampai keadaan gelap. Setelah itu berangkat dari Arafah,

apabila mereka bertolak dari Arafah hingga sampai di Al Jam'

(Muzdalifah) yang dia mencari kebaikan di sana, kemudian hendaklah

mereka banyak berdzikir kepada Allah, atau memperbanyak takbir

dan tahlil sebelum subuh. Kemudian hendaklah kalian bertolak karena

sesungguhnya orang-orang juga bertolak. Allah berfirman, 'Kemudian
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bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak
(Arafuh) dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Ailah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.' Sampai kalian melempar
jumrah.

Keterangan Hadits:

(Bab Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolalotya
orang-orang banyak [Arafah]). Disebutkan hadits Aisyah, ..Adapun

kaum Quraisy dan orang yang menganut tradisi mereka melaksanakan
wukuf di Muzdalifah..." yang telah dijelaskan pada pembahasan
tentang haji. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu
Abbas.

)l>{t iti r; c*jq ,hlt'J"r-hj_ (Seseorang thawaf di Ka,bah

selama dalam keadaan halal [yakni tanpa ihramJ). Maksudnya, orang
yang tinggal di Makkah. Adapun yang masuk sambil ihram umrah,
maka ia tahallul (keluar dari ihram tersebut).

,it lt_'p "u.s, 
,At e.?Lfi'e-* r?i (Maka dia wajib

[melal<sanakan puasal tiga hari pada masa haji dan dilakukan
sebelum hari Arafah). Ini adalah pembatasan dari Ibnu Abbas
terhadap apa yang disebutkan ayat secara mutlak.

'i}#'j (Kemudian hendaklah dia berangknt). Dalamriwayat

Al Mustamli disebutkan, i>tirlr o'r<;'oi jl ft t:iG|- (Dari shalat

Ashar hingga keadaan gelap), yakni keadaan mulai gelap dengan
sebab terbenamnya matahari. Sedangkan rafazh,"dari shalat Ashar,,,
kemungkinan yang dimaksud dari awal waktunya, yaitu sejak
bayangan suatu benda sama seperti panjangnya. Adapun waktu itu
adalah setelah waktu istirahat siang selesai dan seseorang telah
melakukan istirahat yang cukup , agar wukuf dilakukan dengan penuh
semangat. Kemungkinan juga yang dimaksud adalah setelah
mengerjakan shalat Ashar, yang dilaksanakan sesudah shalat Zhuhur
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$amuk tuqdim), dan wukuf pun dilaksanakan setelah itu. Maka di sini

terdapat isyarat tentang awal waktu disyariatkannya wukuf.

Sedangkan lafazh, "dan bercampur kegelapan", maka di dalamnya

terdapat isyarat untuk mengambil yang lebih utama, karena kalau

tidak, maka waktu wukuf akan berlangsung hingga fajar.

rl".\i:+ tfr- oJ- thingga mereka sampai ke Al Jum').Ia adalah

Muzdalifah. Kata' yat abarrcrr', artinya mencari kebaikan. Sedangkan

kalimat, "Kemudian hendaklah kalian berzikir kepada Allah

sebanyok-banyuknyu, otau perbanyakluh takbir clan tahlil," ini adalah

keraguan dari periwayat.

t rb4|ig j"$tb* r:b-;i "n-3 {x"rrnclicut henclakluh kctlian

bertolak karena orang-orang juga bertolak). Hal ini telah dijelaskan

pada hadits Aisyah yang sebelumnya. Adapun kalimat, "Hirtggct

kalian melempar jumrah" merupakan pembatasan dari kalimat,

"Kemudian hendaklcth kalian bertoluk", tapi ada kemungkinan juga

merupakan pembatasan dari kalimat, "Perbanl'alsloh takbir dun

tahlil;'

36. Firman Allah, ii!' * 1:3,ifu' d Ai €: JfrA r+t
.,,. : .,., ..-. :,. ,

;Lil s.ttJ.e yS *

"Dan diantara mereka ada orang yang berdoo, 'Yo Tuhan kami,

berilah kami kehaikan di dunia dan kebaikan di okhirat dan

peliharalah kami dari siksa neraka'." (Qs. Al Baqarah [2]:201)

.3-l. iu' *r- 'olt c:ts

rij aC;;1r
:)u u-i "*

o.,. .ol,
ai---- UJI

f)
.)6t

,
cA);Pr ,i,r.") *

,.-,llp CS
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4522. Dari Anas, dia berkata: Nabi SAW bersabda [berdoa],
"Yu Allah Tuhan kami, berikanlah kami kebcrikan di tlunia clan

kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa nerako."

Keterangan:

(Bab "Dan diantara mereka adct orang yang berdoa, "Ya

Tuhun kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat
dan peliharalah kami dari sil<sct neraka.'). Dalam bab ini disebutkan
hadits Anas tentang hal itu, dan akan disebutkan dengan redaksi yang

lebih lengkap pada pembahasan tentang doa-doa.

37. Firman Allah, l.r'ni'*t
"Padaltal ia odolah penantang yang paling keras.r,

(Qs. Al Baqarah 12lz 20a)

orrj,jt,..yl3r :;tbL

Atha' berkata, "An-Nasl artinya hewan."

)e\t'5i :)u'o5'1 -&.G f
z o2, , ct il , t. ,..o.t ..ic .

,f f--r Jl riJ- dL4-' t;,J->
,4

*if iu' * d'*tG;
4523. Dari Aisyah, dia menisbatkannya kepada Nabi SAW,

beliau bersabda, "Orang yang paling dimurkai Allah adalah
penantang yang paling keras." Abdullah berkata, "Sufyan
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepadaku, dari
Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah RA, dari Nabi SAW.

JVJ

1' r:; iG3 er 1jtrr l' .

^.h, *u, z^*.G '*'^<)1 
o- ri /t
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Keterangan:

(Bab Padahctl iu adalah penantang yang paling keras)' Kata

a I a cl rlu mengac u kepada pola t c{dh i/ (bentuk comparative/superlati ve)

yang berasal dari kata al-lacluud yang berarti paling keras menentang.

Al Khishaam adalah bentuk jamak dari pada khasm, seperti kata kulb

yang bentuk jamaknya adalah kilab. Maksudnya, dia adalah orang

yang paling keras menentang lawannya. Ada kemungkinan juga ia

adalah bentuk mashclar (infinitif. Dikatakan, khasanto menjadi

khishoam, seperti clatala menjadi qitaal. Artinya, ia bertengkar dengan

lawannya dengan pertengkaran yang sangat keras. Atau ia adalah

orang yang bertengkar dengan sangat keras. Sebagian mengatakan

pola kata of'aal di sini bukan untuk tddhil, bahkan ia bermaknafo'il

(pelaku). Maka artinya; Ia adalah penantang yang paling keras'

Dengan demikian termasuk rnenisbatkan sifat kepada yang disifati.

'ortJjit J:-3r ;jb]Llj (Atho' berkata, "An-Nasl artinyct

hewan '). Ath-Thabari menukil dengan sanacl yang mousftul darijalur

Ibnu Jarir, aku berkata kepada Atha' tentang firman Allah, 3I4-',
'$.3r1o'r;1, 

dia berkata, "Al Harts adalah tanaman dan an-nasol

adalah manusia dan hewan." Mughlathai mengklaim bahwa Ibnu Abi

Hatim meriwayatkan dari jalur Al Aufi dari Atha" Namun, dia keliru

dalam hal itu. Bahkan pernyataan itu diriwayatkan Ibnu Abi Hatim

dan selainnya dari Al Aufi, dari Ibnu Abbas.

^AY 
zU,O',f (Dart Aisyah, dia menisbatkannya kepada Nabi

[*nrfuJ). Maksudnya, menisbatkan langsung kepada Nabi SAW.

@t '.r-i-lr (Penentang yang keras). Maksudnya, orang yang

keras dan banyak melakukan penentangan/pertengkaran. Hadits ini

akan dijelaskan kembali pada pembahasan tentang hukum.

1, ii 
',SwS': 

(Abdutlah berkata). Dia adalah Ibnu Al Walid Al

Adani. Sufyan yang dimaksud adalah Ats-Tsauri. Imam Bukhari

menyebutkan jalur ini karena adanya penisbatan hadits ini kepada
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Nabi SAW. Ia dinukil dengan sanad yang maushul dalamkitab Jami'
sufyan Ats-Tsauri, dari riwayat Abdullah bin Ar walid. Mungkin juga
Abdullah adalah Al Ju'fi (guru Imam Bukhari), Sedangkan Sufyan
adalah Ibnu Uyainah. Hadits tersebut telah diriwayatkan At-Tirmidzi
dan selainnya dari riwayat Ibnu ulayyah. Akan tetapi Khalaf dan Al
Mizzi menegaskan kebenaran kemungkinan pertama. Hadits ini
sendiri telah disebutkan pada pembahasan tentang perbuatan
aniaya/zhalim.

38. Firman Auah, frb &!, 'J;, '€J.U 6S 1 al;jr t bU 'oi 'p 
7i

*j -iy irftsrt"ctj' ;;;F$;
"Apakah kamu mengira bahwa kamu o*on *oru* ,*Sn padahal
belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang
terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan
kesengsaraan -hingga Firman-Nya- amat dekat." (es. Al Baqarah
Vl: 2]a)

4524- Dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Ali
Mulaikah berkata, "Ibnu Abbas RA membaca'sehingga apabila para
rasul tidak mempunyai harapan lagi [tentang keimanan merekal dan
telah meyakini bahwa mereka telah didustakan.' (es. yuusuf [12]:
110) dia pergi dengannya di tempat itu dan membaca, 'sehingga
berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya,
"Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya
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pertolongan Alluh itu amat dekut '." Aku

Zubair dan menyebutkan hal itu kepadanya.

bertemu Urwah bin Az-

,,4,

.'l"Jii

4525. Dia berkata, Aisyah berkata, "Maha Suci Allah, demi

Allah, Allah tidak menjanjikan sesuatu pun kepada Rasul-Nya

melainkan beliau mengetahui bahwa hal itu akan terjadi sebelum

meninggal. Akan tetapi bencana senantiasa datang kepada para rasul

sehingga mereka khawatir jika orang-orang yang bersama mereka

mendustakan mereka. Maka dia pun membaca ayat itu 'wazhannu

annahum qad kttdzdzibuu ' (dan dia mengira bahwa mereka

didustakan)."

Keterangan:

(Bab "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga,

padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya

orang-orattg terdahulu sebelum kamu?"). Dalam bab ini disebutkan

hadits Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas. Begitu juga haditsnya dari

Urwah, dari Aisyah tentang firman Allah, "Hingga ketika para rasul

berputus asa." Ayat ini akan dijelaskan pada tafsir surah Yuusuf.
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F-i1
"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-
tanom, maka dotangilah tanoh tempat bercocok-tanammu itu
bagaimana saja komu kehendaki. Dan kerjokanrah (amar yang
baik) untuk dirimu.,, (es. Al Baqarah l?,l:223)

3e. Firman Auah, \i:;ji'r- 6 *; 'riit;d b> €,t*

Jt 6l
.,
V.tss

,sl';)t fj sy:i:; \t *, * i, ,;t{ :Jirif .#
1. -.'-,i,:. , i.'.1-:r',,.-.i. l,r-r, ,. lr.-'. 

u 
-,.r> c,qJt ot_r tP cVy_ aSi. bj-aU ,l t7- ;

,k € U;i 'ju ,y |J rall * or*:ju .rK;

'r;a'
4526. Dari Nafi,, dia berkata, ..Ibnu Umar RA apabila

membaca Al Qur'an, dia tidak berbicara hingga selesai, suatu hari aku
memegang (mushaf) untuknya, Ialu dia membaca (menghafal) surah
Al Baqarah hingga suatu ayat, maka dia berkata, *Apakah 

engkau tahu
tentang apa ayat ini diturunkan." Aku berkata, ..Tidak!', Dia berkata"
"Ayat ini diturunkan berkenaan dengan ini dan ini.,, Kemudian dia
meneruskan bacaan.

itt., .€.W.U 
'ju 1,3 ;, E';,iq,;L it.f giji)"*

.-."L J .L ;v.f i, + o, ,.i ,f 6 .l F",;,H. ?'y r, ,2
4527. Dari Nafi', dari Ibnu umar, *Makn datangilah tanah

tempat bercocok-tanqmmu itu bagaimano saja kamu kehendaki.,, Dia
berkata, "Dia mendatanginya pada..." Muhammad bin yahya bin
Sa'id meriwayatkan dari bapaknya, dari Ubaidillah, dari Nafi', dari
Ibnu Umar.
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t'J* !-Ar i\t :-Jv ib\t'*;0.e '.t )flt ;t .f
ti6'€ o'1 f':u;l U'i'J';i 

's';r 
,e 4(r': u, r|',w r>y

o to a; " 
t-tl, .(fi .dl fsif

4528. Dari Ibnu Al Munkadir, aku mendengar Jabir RA

berkata, "Pernah seorang Yahudi berkata, 'Jika seseorang menggauli

istrinya dari belakangnya, maka anak akan juling. Lalu turunlah ayat,

'lsteri-isterimu aelalah (seperti) tanah tentpat kamu bercocok-tanom,

muka clotctngilah tanuh tempat bercocok-tanammu itu bagaimanrt saja

kamu kehenclaki.'."

Keteransan Hadits:

(Bab "Isteri-isterimu adaloh [sepertiJ tanah tempat kamu

bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu

itu bagainruna saja kanru kehendaki.'). Terjadi perbedaan tentang

makna kata annaa (bagaimana saja) pada ayat ini. Dikatakan,

maknanya adalah 'bagaimana saja'. Sebagian berkata, 'dimana saja',

dan sebagian lagi berkata, 'kapan saja'. Berdasarkan perbedaan ini,

maka terjadi perbedaan penakwilan ayat tersebut.

f':i a/b'o'iJ:$ (Pada suatu hari aku memegang [mushafl

untuknya). Maksudnya, aku memegang mushaf dan dia menghafalnya.

Hal itu disebutkan dengan tegas dalam riwayat ubaidillah bin Umar

dari Nafi' dia berkata,'(i ,eu t'.Ee)it ,P Ui :P i.t../ j,i (Ibnu

umar berkata kepadaktr, 'Peganglah mttshhaf untukku wahai N"rt'.
Lalu dia ntembaca). Hadits ini diriwayatkan Ad-Daruquthni dalam

krtab Ghara'ib Malik.

ti? etjli,Sa,r ,'*ti tUYi €*:u,'J,i lk it,;Ot n'-
Ai'e .t-3't (Hingga suatu ayat, dia berkata, "Tahukah engkau

tentang apa ayat ini diturunkan? Aku berkctta, 'Tidak!' Dia berkata,
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'Diturunkan berkenaan dengan ini dan ini'. Kemudian dia
meneruskan bacaannya). Demikian diriwayatkan tanpa penjelasan

tempat ayat yang dimaksud serta penafsirannya. Saya akan

menyebutkan keterangan tentang itu pada pembahasan mendatang.

Hadits kedua di bab ini diriwayatkan dari Abdushamad, dari

.Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Bagian ini dinukil dengan sanad

yang maushul dan dikaitkan dengan kalimat, "An-Nadhr bin Syumail

mengabarkan kepada kami..." Hal ini dinukil juga oleh Imam Bukhari

dari Ishaq bin Rahawaih, dari Abdushamad, yaitu Ibnu Abdul Warits

bin Sa'id. Abu Nu'aim meriwayatkan hadits ini dalam kitab Al
Mustakhraj dari jalur Ishaq bin Rahawaih, dari An-Nadhr bin
Syumail, dengan sanad-nya, dari Abdushamad, dengan sanad ini.

,C qU (menggaulinya pada.../. Demikian tercantum di semua

naskah, tidak menyebutkan kata sesudahnya. Namun, dalam kitab Al
Jam' Baina Ash-ShahihainkaryaAl Humaidi disebutkan, g?t,C $!
(menggaulinya pada kemaluan depan). Namun kalimat ini berasal dari

Al Humaidi sendiri berdasarkan pemahamannya. Kemudian saya

menemukan pendahulunya dalam hal itu, yaitu Al Barqani. Saya

melihat dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan, "Al Barqani

menambahkan, 'Yakni Al Farj' (kemaluan depan)." Namun, hal ini
tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam riwayat dari Ibnu Umar
sebagaimana akan saya sebutkan. Abu Bakar bin Al Arabi berkata

dalam kitab Siraj Al Muridin, "Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini
pada pembahahasan tentang tafsir dan berkat4 'Menggaulinya

pada. ....' dia meninggalkan tempat yang kosong. Masalatr ini
termasuk perkara yang masyhur, dan Muhammad bin Sahnun menulis
satu juz tersendiri tentangnya, dan Muhammad bin Syahban menulis
satu kitab yang membahasnya. Dia menjelaskan bahwa hadits Ibnu
Umar berkenaan dengan menggauli istri pada duburnya (kemaluan

belakang).

* t, c eu * !' *L * y,i V * i,;;;- ; :;_:;J irlt
(Muhammad bin Yahya bin Sa'id meriwayatkannya dari bapaknya,
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cluri Ubaiclillah, dari Nafi', duri lbnu Umay'. Demikianlah Imam

Bukhari mengulangi 'kata ganti' kepada yang sebelumnya, Sementara

yang sebelumnya telah diringkas seperti yang anda lihat. Adapun

riwayat pertama 
-yaitu 

riwayat Ibnu Aun- telah dinukil oleh Ibnu

Ishaq bin Rahawaih dalam Musnad-nya dan dalam tafsirnya dengan

sanad tersebut. Hanya saja kalimat, y* Jf .rl;3' o-L thingga sampai

ke suatu ftmpat [ayatJ)dia ganti dengan, "'l';['"t:'t.t!: iirt+,,t &

}- ji &'; fJi6'-Ji (Hingga sampai kepaclaJirman-Nva; 'lsteri-

isterimu adalah [sepertiJ tanuh tempat kamu bercocok-tanam, moka

clatangilah tanah tentpat bercocok-tanommu ilu bagaimana saia kamrr

kehendaki '). Dia berkata, 'Apakah kalian mengetahui tentang apa ayat

ini diturunkan?' Aku berkata, 'Tidak!' Dia berkata, 'Ayat itu turun

berkenaan dengan menggauli istri-istri pada dubur mereka'." Ibnu

Jarir meriwayatkan juga dari jalur Ismail bin Ulayyah, dari Ibnu Aun

sama sepertinya. Riwayat serupa dinukil dari jalur Ismail bin Ibrahim

Al Karabisi, dari Ibnu Aun.

Abu Ubaidah meriwayatkannya dalam pembahasan tentang

keutamaan Al Qur'an dari Mu'adz, dat', Ibnu Aun tanpa memberi

penjelasan secara rinci, tetapi dia berkata, "Berkenaan dengan ini dan

ini."

Adapun riwayat Abdushamad diriwayatkan Ibnu Jarir pada

pembahasan tentang tafsir dari Abu Qilabah Ar-Raqqasyi, dari

Abdushamad bin Abdul Warits, bapakku menceritakan kepadaku, lalu

dia menyebutkannya, 4' g Q!Ul*ssoulinya pada dubur). Hal ini

menguatkan perkataan Ibnu Al Arabi dan menolak perkataan Al
Humaidi.

Riwayat Muhammad bin Yahya bin Sa'id Al Qaththan dinukil

dengan sanad yang maushul oleh Ath-Thabarani dalam kitab Al
Autsath dari jalur Abu Bakar Al A'yun, dari Muhammad bin Yahya,

yang disebutkan di atas dengan sanad seperti itu sampai kepada umar,

dia berkata, 1JJ"a"? €'iL.) Pt f a' ,rp ar J'y't &Uti;;i
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l$r 961."-1.'e:"-', (Sesungguhnyo turun kepacla Rasulullah SAW,. '

Isteri-isterimu adalah [seperti] tonah tempat kamu bercocok-tonum'
sebagai keringanan untuk menggauli istri pada dubur).

Ath-Thabarani berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya
dari Abdullah bin Umar kecuali Yahya bin Sa'id. Riwayat itu dinukil
sendirian oleh anaknya, Muhammad." Namun, sebenarnya Yahya bin
Sa'id tidak menyendiri, bahkan Abdul Aziz -yaktti Ad-Darawardi-
juga meriwayatkannya dari Ubaidillah bin Umar, seperti yang akan
saya sebutkan.

Hadits yang dimaksud diriwayatkan dari Nafi' oleh
sekelompok periwayat selain yang kami sebutkan. Riwayat-riwayat
mereka mengenai hal itu adalah akurat dan dikutip Ibnu Mardawaih
dalam tafsirnya dan dalam kitab Fawa'id Al Asbahniyyin karya Abu
Asy-Syaikh, Tarikh Naisabur karya Al Hakim, dan Ghara'ib Malik
karya Ad-Daraquthni serta kitab-kitab lainnya.

Al Ismaili mencela sikap Imam Bukhari seraya berkata.
"Semua yang diriwayatkannya dari Ibnu Umar dan tidak ada
penjelasannya tidak memberi faidah. Kami telah meriwayatkannya
dari Abdul Aziz 

-yakni 
Ad-Darawardi- dari Malik, ubaidillah bin

LJmar, dan Ibnu Abi Dzi'b, ketiganya dari Nafi'. Lalu dinukil pura dari
Malik melalui beberapa jalur."

Riwayat Ad-Darawardi yang dimaksud telah dikutip Ad-
Daraquthni dalam kitab Ghara'ib Malik dari jalumya, dari tiga orang.

dari Nafi', seperti riwayat Ibnu Aun, 'si;;AijQili e,i'r €d;
'yt .r ,ju6 ,# d ti,it q ,'n',rt;is ,'JG .U:;i lt ofut'pZA ,u,}i S
U .t nt (Alat ini turun berkenaan dengan laki-laki Anshar yang

menggauli istrinya pada duburnya, maka orang-orang pun
nxenganggap hal itu sangat besar, maka turunlah ayat diatas." Dia
berkata, "Aku berkata kepadanya, 'Dari arah duburnya tapi pada
kentaluan depannya?' Dia berkata, 'Tidak, tetapi di duburnya), .,,
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Selain Nafi', riwayat itu dikutip juga oleh Zaidbin Aslam, dari

lbnu umar, dan riwayatnya ada pada shahih An-Nasa'i dengan sanud

yang Shahih. Al Azdi mengomentari sebagian periwayatnya dan

disanggah oleh Ibnu Abdil Barr. Dia berkata, "Riwayat Ibnu Umar

mengenai makna ini adalah shahih lagi masyhur dari riwayat Nafi'

darinya, dan Ziyad bin Aslam juga meriwayatkannya darinya'"

Aku berkata, "Diriwayatkan juga dari Abdullah bin umar oleh

putranya (Abdullah) 
-sebagaimana 

dikutip An-Nasa'i dan Sa'id bin

Yasar- dan Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya, sama

seperti yang dikatakan Nafi'. Riwayat keduanya dinukil An-Nasa'i

dan Ibnu Jarir dengan redaksi, "Dari Abdurrahman bin A1 Qasim, aku

berkata kepada Malik, sesungguhnya orang-orang meriwayatkan dari

Salim, 'Budak itu telah berdusta kepada bapakku'. Malik berkata,

'Aku bersaksi atas Zaid bin Ruman bahwa dia mengabarkan dari

Salim bin umar dari bapaknya sama seperti yang dikatakan Nafi'.

Aku berkata kepadanya, 'sesungguhnya Al Harits bin Ya'qub

meriwayatkan dari Sa'id bin Yasar, dari Ibnu Umar bahwa ia berkata;

Celakalah, apakah yang demikian itu diucapkan seorang muslim?'

Malik berkata, 'Aku bersaksi atas Rabi'ah, sungguh dia mengabarkan

kepadaku dari Sa'id bin Yasar, dari Ibnu lJmar, sama seperti yang

dikatakan Nafi'."

Ad-Daruquthni meriwayatkannya dari jalur Abdurrahman bin

Al Qasim, dari Malik, lalu dia berkata, "Hal ini akurat dari Malik dan

Shahih."

Al Qasim meriwayatkan di kitab Ar-Ruwat An Malik, dari jalur

Israil bin Rauh, dia berkata, "Aku bertanya kepada Malik tentang hal

itu, maka dia berkata, 'sungguh kalian bukan bangsa Arab? Apakah

menanarn itu akan tumbuh kalau bukan di tempat menanam?"'Kisah

ini rJipegang oleh ulama muta'akhirin dari madzhab Maliki.

Barangkali saja Malik meralat pendapatnya yang pertama. Atau dia

berpendapat bahwa praktik yang ada menyelisihi hadits Ibnu umar,

maka dia pun tidak mengamalkannya. Meskipun riwayat hadits itu

adalah shahih menurut kaidahnya.
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Ibnu Umar tidak menyendiri dalam menukil sebab turunnya

ayat ini. Abu Ya'la, lbnu Mardawaih, Ibnu Jarir, dan Ath-Thahawi
meriwayatkan dari jalur Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari

Abu sa'id Ar Khudri, y u.t a$'$,ii ,6i.i eisr;t;ai *')Li
i-xr :f ,y')'" iirr ..116 ,b's-$,f;ts) (seorang laki-taki menggauli

istrinys di duburnyct, ntuka orong-orang pun mengingkari hul itu.

Mereko berkuta, 'Kitu nrencelunyo'. Maka Allah Azza Wajalla

menuniltkun u1t611 ini). An-Nasa'i menukilnya dengan riwayat
mu'ulluq dari Hisyam bin Sa'id, dari Zaid.

Keterangan bahwa ayat ini turun karena sebab tersebut

sangatlah masyhur. Seakan-akan hadits Abu Sa'id tidak sampai

kepada Ibnu Abbas dan yang sampai kepadanya hanyalah hadits Ibnu

Umar, maka dia pun menganggap Ibnu Umar keliru.

Abu Daud meriwayatkan dari jalur Mujahid, dari Ibnu Abbas,

dia berkata, Jii pJ lrJlr 4';.1, ri; irr5 l"Jr1.,p::i'i'*?rr2';,t, j.r'o1

yi o€1 :e.U $, o'ri:ti;-tj* 7y ,yi'i]5r+" qijr r.ri t i,
juor\r '$5'i"li ,ii';t \Ss 6'gi ut,5, ,J? .,tr rr "r3r t ju_r vudr
,7'ep.: ?'-t;J's :>\,il t:2 o rls:*_ *; i'e, i_a ttwi 1 J&u
qfi ,ic;iri eu_i W'g t-i,ii )tb3\i::*ii.,,, j_r*lit u ht'|F

u'. , , '"

€"r'; €'iq h p irr ..1;'ti ;*'t * iu' ..p lt lyr't ;;u"j';i
g',at ,- ,ct\i*'1 ?t*,:"Jj:ry'u.i Gi ;i 5,:"; rr:ii
(Sewngguhnya lbnu Umar telah keliru, demi Allah, Allah
mengontputrinyct. Sesungguhnya komunitas Anshar ini adalah
penl,ernbah berhqla, bersama kelompok ini terdapot orang-orang
Yahudi, dan nterekq adalah Ahli Kitab. Komunitas Anshar itu banyak
meninr perbuatan mereka. Adapun Ahli Kitab tidak menggauli istri
kecttali dengan terlentang, dan yang demikian itu lebih menutup diri
bagi wanita. Maka kaum Anshar mengambil (neniru) hal itu dari
ntereka. Sedangkan konnmitas dari kaum Quraisy ini berhubungan

clengan istri-istri mereka dari arah depan, dari belakang, dan dengan
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terlentung. Maka seorang laki-laki dari kaum Muhajirin menikahi

wanita dari kaum Anshar. Dia pun ingin melakukan hal itu paclanya,

tetapi wanita itu menolak. Maka ttrusan keduanya pun menyebar

hingga sampai kepada Rasulullah sAW. Akhirnya Allah menurunkan,

'Isteri-isterimu adalah [sepertiJ tanah tempat kamu bercocok-tanam,

maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja

kamu kehendaki', dqri arah depan, dari arah belakang, dan dengan

terlentang, namun di farj [kemaluan depannya]).

Imam Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur lain

yang shahih dari Ibnu Abbas, dia berkat a, &t S;rJt vritxir i.'F "A

ni:f Ut6 ,t-.$r'QriU? ,|>{t :,'ly":t[ ,jr16 *j y io' .'p

^b,,rb'i.t, ;;', ;y1i1'Sql(1!, C &; '-',U ts L'; ;'tur.1 (umar

datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku celaka... aku

membalikkan kendaraanku (menggauli istriku di kemaluannya dari

arah dubur/belakang-edJ tadi malam'." Maka turunlah ayat 'lsteri-

isterimu adalah [seperti] tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka

datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu

kehendaki', lakukan dari depan, atau dari belakang, dan hindarilah

lubang kemaluan belakang [duburJ, serta dalam keadaan haid).

Pematramannya terhadap ayat ini sesuai dengan hadits Jabir yang

disebutkan pada bab ini tentang sebab turunnya ayat tersebut, seperti

yang akan saya sebutkan.

Ar-Rabi' meriwayatkan dalam kitab Al Umm dari Asy-Syaf i,

dia berkata, "Ayat ini mencakup dua makna; salah satunya untuk

menggauli istri dimana saja yang disukai suaminya, karena kata anna

bermakna 'dimana kalian sukai', dan mengandung pula makna bahwa

yang dimaksud 'ladang' adalah tempat tanaman tumbuh, dan tempat

keluarnya anak adalah kemaluan depan."

Dia berkata, "Para sahabat kami berbeda pendapat tentang hal

itu, dan saya mengira bahwa masing-masing kelompok menakwilkan

kandungan ayat yang telah kami sebutkan." Lalu dia berkata, "Kami
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pun mencari dalil dan mendapati dua hadits. salah satunya akurat,
yaitu hadits Khuzaimah bin Tsabit yang mengharamkan."

Al Hakim meriwayatkan pada pembahasan tentang keutamaan
Asy-Syaf i dari jalur Ibnu Abdil Hakam, bahwa telah diriwayatkan
dari Asy-Syaf i dialog yang terjadi antara dia dengan Muhammad bin
Hasan mengenai masalah itu. Ibnu AI Hasan berhujjah kepada Asy-
Syaf i bahwa 'ladang' hanya ada pada kemaluan depan wanita. untuk
itu, dia menyimpulkan bahwa menggauli wanita pada selain kemaluan
depan adalah haram. Maka Imam Asy-Syaf i berkata, ..Bagaimana

pendapatmu sekiranya suami menggauli istrinya di antara kedua
betisnya atau dipahanya, apakah yang demikian ini dikatakan sebagai
'ladang'?" Ibnu Al Hasan berkata, 'Tidak!' Imam Syafi,i berkata,
'Apakah diharamkan?' Ibnu Al Hasan berkata, .Tidak!' Imam Syaf i
berkata, 'Bagaimana engkau berhujjah dengan sesuatu yang engkau
tidak berpendapat seperti itu?'."

Al Hakim berkata, "Barangkali Imam Syaf i mengatakan
demikian menurut pendapatnya yang lama (qaul qadim). Adapun
menurut pendapat yang baru (qaul jodid) dia menegaskan
keharamannya. Atau mungkin .lmam syaf i hendak menunjukkan
kelemahan argumentasi Ibnu Al Hasan, meskipun Imam Syaf i
sendiri sependapat dengannya, hanya saja dalam hal ini dia
menguatkan argumentasi sahabat-sahabatnya dari Madinah. Adapun
hujjahnya tentang keharaman perbuatan itu adalah serain yang
ditempuh oleh Ibnu Al Hasan sebagaimana diisyaratkan oleh
perkataannya di kitab Al Umm.

Al Maziri berkata, "orang-orang berselisih dalam masalah ini.
Mereka yang menghalalkannya berdalil dengan ayat ini. Adapun yang
mengharamkan berdalil bahwa ayat itu turun karena sebab yang
disebutkan pada hadits Jabir, yaitu sebagai bantahan terhadap kaum
Yahudi, seperti pada hadits di bab berikutnya." Dia berkata pula,
"Apabila makna yang umum disebutkan berkaitan dengan sebab
tertentu, maka cakupannya dibatasi pada sebab itu, menurut sebagian
ulama Ushul Fikih. Namun, menurut kebanyakan ulama bahwa yang
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dijadikan pedoman adalah cakupan (makna) umum lafazh bukan

sebab yang khusus. Konsekuensinya ayat tersebut menjadi hujjah

yang membolehkan. Namun, banyak hadits-hadits yang melarangnya,

maka hal ini menjadi pengkhusus makna umum ayat. Mengkhususkan

keumuman Al Qur'an dengan sebagian khabar cthad terjadi

perselisihan."

Sekelompok Imam ahli hadits seperti Bukhari, Adz-Dzuhaili,

AlBazzar, An-Nasa'i, dan Abu Ali An-Naisaburi menyatakan bahwa

tak ada satupun riwayat mengenai hal ini yang akurat. Saya (lbnu

Hajar) katakan, tetapi jalur-jalurnya sangat banyak dan semuanya

layak dryadikan hujjah. Pendapat yang mengharamkan juga diperkuat

oleh logika; Sekiranya kita mengedepankan hadits-hadits yang

membolehkan, maka berarti ia diperbolehkan sesudah diharamkan,

padahal hukum asal adalah tidak ada pembolehan. Diantara hadits-

hadits yang sanad-nya layak dijadikan hujjah adalah hadits

Khuzaimah bin Tsabit yang diriwayatkan imam Ahmad dan An-

Nasa'i serta Ibnu Majah dan di-sftohih-kan Ibnu Hibban. Hadits Abu

Hurairah diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, serta di-shahih-

kan Ibnu Hibban. Begitu juga hadits Ibnu Abbas dan telah disebutkan

isyarat kepadanya. At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur lain, ilr '*X1

f.nt eii;r ti y-') 
Gi ,F, ,)l Qntol, tidak metihat kepada laki-laki

yang menggauli taki-laki atau menggauli wanita [istriJ di dubur).

Hadits dinyatakan shahih juga oleh Ibnu Hibban. Jika yang demikian

itu layak untuk mengkhususkan keumuman ayat dan perintah

'menggauli' dipahami untuk selain tempat ini (kemaluan belakang),

berdasarkan bahwa makna kata anna adalah 'dimana', dan ini yang

lebih awal dipahami dari kata itu.

U'p',5?t U'ttr "e W.\, q t41;E tlt ,J* i$t L lrf (Orang-

orang Yahudi biasa mengatakan, "Apabila seseorang menggauli

istrinya dari belakangnya, maka analcnya akan juling, maka turunlah

ayat ini '). Redaksi ini memberi asumsi bahwa ia sesuai dengan hadits

Ibnu Umar, padahal tidak demikian. Al Ismaili meriwayatkannya dari
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jalur Yahya bin Abu Za'idah,dari Sufyan Ats Tsauri, €l*ri * l\
e,\: ,ry W'rJ (Sambil relungkup cli kemaluan depannya clari urcth

belakungnyn). Demikian juga diriwayatkan Muslim dari jalur Sufyan

bin Uyainah, dari Ibnu Al Munkadir, # Cbii ;,'ifJ,l tgi ril ltika
engkau menggauli wanita dari belakangnya maka hendaklah pocla

kemuluan clepannya). Dari Abu Hazim, dari lbnu Al Munkadir

disebutkan , '&i 6i:t'..- ai'4r 1' ti ttl Uika engkau menggauli

wanita dari belakangnya lalu dia homil). Lafazh "lalu dia hamil"
menunjukkan bahwa menggauli wanita adalah pada kemaluannya,

bukan pada dubur.

Semua ini menguatkan penakwilan Ibnu Abbas yang dia
gunakan untuk menolak perkataan Ibnu Umar. Sungguh Allah telah

mendustakan orang Yahudi tentang anggapan mereka dan

memperbolehkan kaum laki-laki bersenang-senang dengan istri-istri
mereka, sebagaimana yang mereka kehendaki.

Apabila terjadi pertentangan antara lafazh mujmal (global) dan

mdassar (terperinci) maka yang didahulukan adalah yang mufassar.

Hadits Jabir adalah mufassar (terperinci), maka ia lebih utama untuk
diamalkan daripada hadits Ibnu Umar.

Imam Muslim meriwayatkan juga dari hadits Jabir tambahan

tentang jalur Az-Zuhri dari Ibnu Al Munkadir, ?irf ir.t yirs'ol

Itt ltu,j CU,,'oi't V Qika dia mau dengan telungkup dan jika

mau tidak dengan telungkup hanya saja tetap pada tempat yang satu

[farj/) Tambahan ini lebih tepat digolongkan sebagai penafsiran dari
Az-Zuhi, karena tidak terdapat pada riwayat selainnya diantara
sahabat-sahabat Ibnu Al Munkadir, padahal jumlah mereka sangat

banyak.
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40. Firman Allah,
,,i<.ri:i

"Apabila kamu mentaluk istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka
janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi
dengan bakal suaminya." (Qs. Al Baqarah l2l:232)

, t t t..i'., ,.1. to. ..it. .o, 4.,',1 . ... !c',-c.
J e-y Li-u .ijlJl -te Li-t- ,.-.,. nrl klJ-- .- 'U;j _ii;
i.."'-r,- r. ,.:..: - -t,'-.''^ .t^i,
c-ALrt rf L{) ;t ,taL"j; t1rrb tU- C .pZ'*i ;:i ,;lt
(,a-ttf il',#jr1'JLribLi *i,Ui ,:l* ;G \1b; qL

4529. Dari Abbas bin Rasyid, Al Hasan menceritakan kepada
kami dia berkata, Ma'qil bin Yasar menceritakan kepadaku dia
berkata, "Aku memiliki seorang saudara perempuan yang dipinang
kepadaku." Ibrahim berkata, diriwayatkan dari Yunus, dari Al Hasan,

Ma'qil bin Yasar menceritakan kepadaku. Dan Abu Ma'mar
menceritakan kepada kami, Abdul Waris menceritakan kepada kami,
Yunus menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, "sesungguhnya
saudara perempuan Ma'qil bin Yasar diceraikan oleh suaminya.

Hingga ketika selesai masa iddahnya dia (mantan suaminya)
meminangnya, namun Ma'qil tidak mau, maka turunlah ayat,'Maka
janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan

baknl sueminyo'."

KeterangaE:

(Bab "Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis
iddahnya, maks janganlah kamu [para waliJ menghalangi mereko
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kawin lagi dengan bakal suaminya".).Para ahli tafsir sepakat bahwa

perintah di sini ditujukan kepada para wali. Demikian disebutkan Ibnu

Jarir dan selainnya. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari jalur Ali bin
Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, "Ayat itu berkenaan dengan laki-laki
yang menceraikan istrinya dan selesai masa iddahnya, lalu suami yang

menceraikannya ingin rujuk kepadanya dan wanita itu pun

m engi n ginkannya, tetapi sang wali melarangnya.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ma'qil bin
Yasar tentang sebab turunnya ayat di atas secara ringkas. Namun, dia

menyebutkannya pada pembahasan tentang nikah secara lengkap.

Demikian juga tentang nama saudara perempuan Ma'qil dan

suaminya.

# €b i;;st,*',-,*i-* e,jl)aj gbrahim berkata; Dari

Yunus dari Al Hasan, Ma'qil menceritakan kepadaku)- Maksud Imam

Bukhari menyebutkan riwayat mu'allaq ini untuk menjelaskan

penegasan Al Hasan bahwa dia mendengar langsung dari Ma'qil.
Riwayat Ibrahim 

-yakni 
Ibnu Thahman- ini diriwayatkan dengan

sanad yang maushul oleh Imam Bukhari pada pembatrasan tentang

nikah, seperti yang akan disebutkan. Al Hasan menegaskan bahwa

Ma'qil menceritakan langsung hadits ini kepadanya dalam riwayat

Abbad bin Rasyid, sebagaimana pada pembahasan akan datang.

41. Firman Anah, ';reJL'6.f q|:i tt,i:$-s'& o'j'$ aiti,t'r- 
;,ru 6r - jt r;ei )Fi 

qi
"Orang-orang yang meninggal dunia diantaromu dengan

meninggalkan istri-istri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan
dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari -hingga- mengetahui

apa yang kamu perbaaL" (Qs. Al Baqarah l2l: 23a)
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Y a fuun a artiny a yah abn u (menghibahkan).

o'yfi *l,t> ,uJ; ; ou.Jr.* ,a)t tr Jv * o_.i it .f
')itd* * a'?\L q1r qx'$;J$ lvrfii iti';.;-sf-

a,kr r,&'*i! o'f ,stL-'i6 .W:i

4530. Dari Ibnu Abi Mulaikah, Ibnu Az-Zubair berkata, "Aku
berkata kepada Utsman bin Affan, 'Dan orang-orang yang diwafatkan

diantctramu dengan meninggalkan istri-istri'. Dia berkata, 'Ia telah

dihapus oleh ayat lain. Mengapa engkau menulisnya atau

membiarkannya?' Dia berkata, 'Wahai anak saudaraku, aku tidak

mengubah sesuatu padanya dari tempatnya'."

w;; u9 g,?\* 9',r.t, Jas,'n,r3'3\.i|3 uir'f1i

?* q iu' Jt iJu <,tst*U'",#i e',!awt # Cg
. a , o .-/- o 

". 

o 
'a .",o, . o o . tc 6'.c. .,

cl1'1*o1 3 c;5.,- .)el-i Ol ce*c t oD j-r-^s1 ,4;t ar*, aj-)l
,.

* *; og ,g,jr\'h ;t;; I' J";';'r",;'; oit-i'o;,
..r^Gj "* Ui'J:) ,tAL eg sb t;-:Ljd (&jt dL+1. 

v . I

"ei 
,qsi'* tgl hr ,;; 'cu ,a6 i.t'Jv ,ita"'JLr)

ii,jr .;; '.;rs iJs <vrs:i ttlrsl'& o'i$ uits) u# ?,.
o j)as'5o {ffi u-ir2 :hr )';3G ,'.a-t'2 V'i; 1;i * t*
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)t )"F.,"c-;'; -ie'o$ ,tfu j S',>iS-,') ,.u;;i'* o"*t
*;r+ri* ; ,iG. ;rG'(F w.{* {a \u) :u)k
'-)r; ; rU Jt .e ;{ ,t', oir:'+ i, i,.,ff--.lr
t g ei i'r'):*ryu r 

"-.=,s..i 

/;;iu'rrcL
*'r,,*Vi gr4L*1i :f 'cu;,So fS qt f :&

.;:;: @t?t'*, otjp *iu
45312. Dari Mujahid, 'Orang-oronf ynng *nnirffr, clunia

cliuntorantu clengan meninggalkan isteri-isteri' , dia berkata, "Dahulu
masa iddah ini harus dilalui oleh seorang istri di sisi keluarga
suaminya, maka Allah menurunkan ayat, "Dan orang-orong yong
akan meninggal dunio diantoramu dan meninggarkan isteri,
hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi naJkah
hinggo setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari
rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ods
dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan
ntereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka." Dia berkata,
"Allah menyempumakan baginya satu tahun tujuh buran dua puluh
malam berdasarkan wasiat. Jika mau, dia boleh tinggal (di rumah
keluarga suaminya) atas dasar wasiat itu, dan jika tidak mau, dia boleh
keluar. Inilah firman Allah, 'Dengan tidak disuruh pindah (dari
rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak atla
dosa bagimz'. Iddah sebagaimana keadaannya adalah wajib atasnya."
Demikian dikatakan dari Mujahid. Atha' berkata: Ibnu Abbas berkata,
"Ayat ini menghapus iddahnya (istri yang ditinggal mati suaminya) di
sisi keluarganya. Maka dia boleh melalui masa iddah dimana saja dia
sukai. Ia adalah firman Allah, 'Tanpa menyuruh (mereka) pindah
(dari rumah tempat mereka) '. Atha' berkata, "Jika mau, dia melalui
iddahnya di sisi keluarga suaminya dan menggunakan haknya dalam
wasiat itu. Namun jika mau, dia boleh keluar, berdasarkan firman
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Allah, 'Tidak adu closa atas kamu terhaclap aPa yang mereka

lakukan'." Atha' berkata, "Kemudian datang aturan warisan, maka

dihapuslah keharusan untuk memberi tempat tinggal. Dia boleh

melalui masa iddah dimana dia sukai dan tidak ada (kewajiban

menyiapkan) tempat tinggal baginya." Diriwayatkan dari Muhammad

bin Yusuf, Warqa' menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujahid seperti ini. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Najih, dari Atha',

dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ayat ini menghapus iddahnya pada

keluarganya, dia boleh melalui masa iddah dimana dia kehendaki,

berdasarkan firman Allah, 'Tanpa menl,uruh (mereka) pinclah (clari

nnnah tentpat nrcreka)..." seperti di atas.

jt

.rG'; uy V 6i 4,y e *i:'Jv':
4532. Dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Aku duduk

dalam majelis yang ada para pemuka Anshar, dan diantara mereka

Abdurrahman bin Abu Laila. Aku menyebutkan hadits Abdullah bin

Utbah tentang urusan Subai'ah binti Al Haris. Abdurrahman berkata,

'Akan tetapi pamannya tidak berpendapat seperti itu'. Aku berkata,
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'Sungguh aku sangat lancang jika aku berdusta atas nama seseorang di

pinggiran Kufah'." Dia mengeraskan suaranya. Dia berkata, "Aku
keluar dan bertemu Malik bin Amir 

-atau 
Malik bin Aufl- maka aku

berkata, 'Bagaimanakah perkataan Ibnu Mas'ud tentang istri yang

ditinggal mati suaminya dan dia dalam keadaan hamil?' Dia berkata;

Ibnu Mas'ud berkata, 'Apakah engkau menetapkan perkara yang sulit

dan tidak menetapkan keringanan untuknya?' Sungguh surah An-

Nisaa' Al Qushra (Surah Ath-'fhalaaq) turun setelah surah An-Nisaa'

Ath-Thuulaa (Surah An-Nisaa')."

Ayyub berkata, diriwayatkan dari Muhammad, aku bertemu

Abu Athiyah Malik bin Amir.

Keteransan Hadits:

(Bab dan orang-orang yang diwafatkan diantara kamu dan

meninggalkan istri-istri). Disebutkan hingga firman-Nya, "Don Allah
Maha Mengetahui apa yang komu kerjalan."

'#- rr;lf- (Yafuuna artinya menghibahlan). Hal ini tercantum

dalam naskah Ash-Shaghani. Ia adalah penafsiran Abu Ubaidatr, dia

berkata, "Ya'fuuna artinya mereka (para istri) meninggalkan dan

menghibahkan." Hal ini sesuai dengan pandangan Al Humaidi,
berbeda dengan Muhammad bin Ka'ab yang mengatakan pemberian

maaf di sini dari pihak laki-laki. Lafazh ini dan yang serupa

dengannya bisa digunakan untuk jamak jenis laki-laki dan bisa juga

untuk jenis perempuan. Akan tetapi pada lafazh yang menunjukkan
jenis laki-laki terdapat "nun" sebagai pengganti 'dhammah',

sedangkan pada lafazh yang menunjukkan jenis perempuan terdapat
'nun' sebagai kata ganti 'mereka' fiamak jenis perempuan). Adapun
acuan bagi kata yang menunjukkan jamak jenis laki-laki adalah

'Yaf'aluun' dan acuan jamak yang menunjukkan jenis perempuan

adalah 'Yaf'alna'.
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Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari

Umayyah bin Bistham, dari Yazid bin Zurai', dari Habib, dari Ibnu

Abi Mulaikah, dari lbnu Az-Zubair. Habib yang dimaksud adalah

Ibnu Asy-Syahid yang akan dijelaskan setelah dua bab.

'a3J1 
€)i ft * (Dari lbnu Abi Mulaikah). Dalam riwayat Al

Ismaili dari jalur Ali bin Al Madini dari Yazid bin Zurai' disebutkan,

"Habib bin Asy-syahid menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abi

Mulaikah menceritakan kepadaku."

i.lJt i.r'Stj gtnu Az-Zubair berkata). Dalam riwayat Ibnu Al

Madini disebutkan, "Dari Abdullah bin Az'Zrtbair." Dia juga menukil

dari jalur lain, dari Yazid bin Zurai', melalui sonadnya, bahwa

Abdullah bin Az-Zubair berkata, "Aku berkata kepada lJstman."

ql:r-i \i tl-k nl) (Mengapa engkau menuliskctnnya atau

membiarkannya). Demikian yang tercantum pada catatan sumber,

yakni dalam bentuk pertanyaan yang bermakna pengingkaran. Seakan-

akan dia berkata, "Mengapa engkau menulisnya, sedangkan engkau

mengetahui bahwa ia mansukh (dihapus), atau mengapa engkau

membiarkannya tertulis?" Penggunaan kata 'atau' di sini adalah

keraguan dari periwayat, mana diantara kedua lafazh itu yang

diucapkan oleh Abdullah bin Az-Zubair. Pada riwayat berikut sesudah

dua bab disebutkan, "Mengapa engkau menulisnya?" Dig menjawab,

"Biarkanlah ia." Dalam riwayat Al Ismaili, z"jlt rl",:; rtt t13S'l-

d;\i (Mengapa engkau menulisnya sementara ia telah dihapus oleh

ayat lain?) Riwayat ini menguatkan prediksi yang telah saya sebutkan.

Al Ismaili menukil juga dari riwayat lain, glir1) 'i63 t-ii

WLi,J'6 <g, ?\'*,:;tt Jt at;'fft t\\ .+ s 81111 o :l:n-s t u'jg

y,si,"* t*,W'ti\ €i i.t [ , j6 r$3i \1 qi*,'di a]ti u1t\ ltrcu

berkata kepada Utsman, "Ayat ini, 'Dan orang-orang yang meninggal

diantaramu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah berwasiat untuk

istri-istri mereka, [yaituJ diberi na/kah biaya hingga satu tahun
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lamanya tanpa menyuruh [merekal pindah [dai rumah merekaJ'. Dia
berkata, 'Ia telah dihapus oleh ayat lain'. Aku berkata, 'Engkau

menulisnya atau membiarkannya?' Dia berkata, 'Wahai anak
saudaraku, aku tidak mengubah sesuatu padanya dari tempatnya'.).
Redaksi ini lebih bagus dari yang sebelumnya. Mungkin juga
penggunaan kata 'atau' dalam kalimat ini untuk memberi pilihan,
bukan keraguan.

Pada jawaban Utsman ini terdapat dalil bahwa urutan ayat-ayat
Al Qur'an adalah tauqifi (berdasarkan wahyu). Seakan-akan Abduilah
bin Az-Zubair mengira bahwa ayat yang telah dihapus hukumnya,
maka tidak ditulis. oleh karena itu, utsman menjawab tidak mesti
demikian. Bahkan yang menjadi pegangan dalam penulisan adalah
wah1u.

Pelaiaran vang dapat diambil:

1. Pahala membaca Al Qur'an dan komitmen dengannya.

2. sebagian ulama salaf ada yang mengatakan ayat itu tidak
mansukh (dihapus), tetapi dikhususkan pada sebagian waktu
dari satu tahun tersebut, sedangkan sisanya tetap sebagaimana
adanya, dan diwasiatkan untuk istri agar disiapkan tempat
tinggal jika dia belum mau pindatr, seperti tercantum dalam
bab ini dari Mujahid. Akan tetapi mayoritas ulama
menyelisihinya.

3. Ini termasuk bagian dimana ayat-ayat yang menghapus lebih
dahulu daripada yang dihapus dalam urutan bacaan. Konon
tidak ada yang seperti itu, kecuali di tempat ini dan dalam
surah Al Alzaab. tni berdasarkan pendapat mereka bahwa
penghalalan semua wanita (bagi Nabi SAW) sebagai ayat
penghapus, dan hal ini akan dijelaskan pada tempatnya.

Kemudian saya telah menemukan tempat-tempat lain dalam Al
Qur'an yang sama seperti itu. Diantaranya dalam surah Al Baqarah;
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Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 115, int '^i3 C tj';rUj6
(Maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah). Ayat ini
muhkam (masih berlaku) untuk shalat Tathawwu' (sunah), dan

mengkhususkan keumuman firman Allah dalam surah Al Baqarah

ayat 144, f*"'&;ri til 6 U', t (Dimana saja kamu beracla,

maka palingkanlah wajahmu ke arahnya). Ayat yang mengkhususkan

ini justru lebih dahulu dalam urutan bacaan. Begitu pula firman-Nya

dalam surah Al Baqarah ayat 106, y"t;'q'{J 6 (Ayat mqnq saja yang

Kami nasakhkan), berdasarkan pandangan yang mengatakan bahwa

sebab turunnya adalah perbuatan orang-orang Yahudi yang mencela

pemindahan kiblat. Konsekuensinya ia lebih dahulu dalam hal bacaan

dan lebih akhir diturunkan. Saya telah menelitinya dan menemukan
sejumlah ayat yang seperti itu dan telah saya sebutkan pada selain

tempat ini.

\r:io-jr uj,ir;.iiJws lutsman berkata, "wahai anak

saudaraku'). Maksudnya, saudara dalam keimanan atau dari segi

usia. Al Karmani menambahkan, "Atau didasarkan pada kebiasaan

percakapan dalam bahasa Arab." Namun, pernyataan ini mungkin
disatukan dengan pendapat sebelumnya. Dia juga berkata, "Atau
karena keduanya bertemu pada Qushai." Kemudian berkata, "Hanya
saja Utsman dan Abdullah dalam segi jumlah bapak sampai pada

Qushai adalah sama. Masing-masing memiliki empat bapak hingga

Qushai. Sekiranya hal ini yang dimaksud, tentu dia akan berkata,
"Wahai saudaraku."

uaij',* '(l-.J,.i ;i (Dia mengklaim yang demikian dari

Mujahid). Orang yang mengucapkan perkataan ini adalah Syibl dan
yang mengklaim adalah Ibnu Abi Najih. Demikian ditegaskan Al
Humaidi dalam kitabnya Al Jami'. Adapun kalimat, "Atha' berkata",
dianeksasikan kepada, "Mujahid", dan ia dari riwayat Ibnu Abi Najih
dari Atha'. Sungguh keliru mereka yang mengklaim bahwa riwayat ini
mu'allaq (tidak memiliki sanad lengkap). Apa yang saya paparkan ini

I44 - FATHUL BAARI



telah disitir Imam Bukhari dengan mengutip riwayat Warqa' yang

akan dia sebutkan sesudah ini.

Kalimat, "Dari Muhammad bin Yusuf'dianeksasikan kepada

kalimat "Rauh mengabarkan kepada kami." Abu Nu'aim
meriwayatkan hadits ini di kitab Al Mustakhraj d,aijalur Muhammad
bin Abdul Malik bin Zanjawaih, dari Muhammad bin Yusuf (Al
firyabi), dari Warqa', dari Abu Najih, dari Mujahid, dari Atha', secara

lengkap. Dia berkata, "Disebutkan oleh Bukhari dari Al Firyabi." Hal
ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari mengutipnya secara mu'allaq
(tanpa sanad lengkap) dari gurunya.

Kemudian Imam bukhari menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud,
"Surah An-Nisaa' Al Qushraa (Ath-Thalaaq) diturunkan sesudah An-
Nisaa' Ath-Thuulaa." Penjelasannya akan disebutkan pada tafsir surah

Ath-Thalaaq. Adapun lafazh di tempat ini, "Ayyub berkata", akan
dinukil dengan sanad yang maushul di tempat itu secara lengkap.

42. Firman Allah, ,*1i,, a'1,-osticrr'.i3r & t jng
* Pel i h araloh segolo shalat ( m a), )on frrrrr rralah) sholar wu sth ao.,,

(Qs. Al Baqarah [2]:238)

ii"'ts ;i.1't {'?',
ir ir; ,,.lilr UG

4533. Dari Ubaidah, dari Ali RA, Nabi SAW bersabda pada

perang Khandaq, "Mereka menahan kita dari shalat Wustha hingga
matahari terbenam. Semoga Allah memenuhi kubur-kubur mereka dan
rumah-rumah mereka atau perut-perut mereka dengan api." Yahya
ragu.
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Keterangan Hadits:

(Bab pelihqralah shalat'shalat [muJ dan shalat Wustha).

lYusthaa adalah bentuk Mu'annats (enis perempuan) dari kata a/

ausctth, yang artinya pertengahan sesuatu. Namun, yang dimaksud

disini bukan pertengahan antara dua hal, karena lafazh yang mengacu

kepada pola kata 'fu'laa' memiliki arti perbandingan. Suatu kata tidak

dibentuk sesuai pola kata 'tafdhil' (menunjukkan perbandingan)

kecuali kata itu menerima penambahan dan pengurangan. Maka a/

wasath berarti yang baik dan adil sehingga dapat menerima

penambahan dan pengurangan, berbeda dengan kala mutetwassrrn (di

tengah), yang tidak menerima keduanya, maka ia tidak dapat dibentuk

menurut pola kata tafdhil (menunjukkan perbandingan).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini melalui dua

jalur. Pertama, dari Abdullah bin Muhammad, dari Yazid, dari

Hisyam, dari Muhammad, dari Ubaidah, dari Ali. Keduo, dari

Abdurrahman, dari Yatrya bin Said, dari Hisyam, dari Muhammad,

dari Ubaidah, dari Ali. Abdullah bin Mutrammad yang dimaksud

adalah Al Ju'fi, Yazid adalah Ibmr Hanrn, Hisyam adalah Ibnu

Hassan, Muhammad adalah lbnu Sirin, dan Abidah adalah Ibnu Amr.

Abdurrahman pada jalur kedua adalalr Ibnu Bisyr bin Al Hakam, dan

Yahya bin Sa'id adalah Al Qaththan.

,)-:,1r il'-"';ri titL ',i, (Mereka menahan kita dari shalat

Wustha), yakni mencegah/menghalangi kita untuk melaksanakan

shalat Wustha. Imam Muslim menambahkan dari jalur Syatir bin

Syakl, dari Ali, /t yb , i1i,, iO V u:jS lUereka menyibukkan

kita dari shalat Wustha, shalat Ashor). Lalu dia menambatrkan di

bagian akhir, :}tiv.Jdr il;r; tit*'j 1x"*udian beliau

mengerjakannya di antara Magrib dan Isya). Muslim meriwayatkan

dari Ibnu Mas'ud seperti hadits Ali.

At-Tirmizi dan AnNasa'i menukil dari jalur Zin bin Hubaisy,

dari Ali, seperti ini. Imam Muslim menukil juga dari jalur Abu Hassan
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Al A'raj, dari Ubaidah As-Salmani, dari Ali, i>t3r ;rs rl"fr I
pr 

"f 
,? ,H$ (Sebagaimana mereka menghalangi kita clari

shalut Wustha, hingga matahari terbenam), yakni shalat Ashar.

Imam Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits

Samurah secara modu', beliau bersada, piirilU.,sf i.lr- lSlrrtot
wustha adalah shalat Ashar). Ibnu Jarir meriwayatkan dari hadits

Abu Hurairah secara marfu', #r',i* ,l-,Ir i>&-lr (Shalar lyustha

adalah shalat Ashar). Dari jalur Kahil bin Harmalah, Abu Hurairah

ditanya tentang shalat Wustha, maka dia berkata , :9;;nj g.t -iliiil
a,ii ,1<r *i ui i,ltit & i *b $ iiti *t * io' ..p !, )?3 #
Viit'a* qi i';i,irii 4rr 'e'? j*j * i.' *l; I' lr-i ut, oi'riri

(Kami berselisih tentongnya dan kami berada di pekorangan rumah
Rasulullah SAW. Diantara kami ada Abu Hasyim bin Utbah. Maka
dia berkata, 'Saya akon memberitahukannya untuk kamu." Dia
berdiri dan meminto izin kepado Rasulullah. Lalu dia keluar kepaclu

komi dan berkata, "Beliou mengabarkan kepada kita bohwo ia aclalsh
shalat Ashar."). Dari jalur Abdtl Aziz bin Maryam bahwa dia
mengirim utusan kepada seolimg laki-laki untuk menanyakan,
'Apakah yang engkau dengar dari Rasulullah tentang shalat Wustha?,
Orang itu berkata, 'Abu Bakar dan Umar mengutusku bertanya
tentang itu sementara aku masih kecil. Maka beliau sAw bersabda,
'Ia adalah Ashar'." Dari hadits Abu Malik Al Asy'ari yang dinukil
secara ntarfu', ,J,ir;,r\b j,-ltiy,Llt (Shatat Wusrha adalah shalat

Ashar).

At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadits Ibnu
Mas'ud seperti itu. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah
dari bapaknya, dia berkata, 7ri2l ob teg :-*,i.tb #uj b-i
F ;* ',f t *:"Jr atb:r, (Dalam mushhaf Airyah disebutkan,

'Pelilnralah shalat-shalat dan shalat Wustha, yaitu shalat Ashar'.).
Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari jalur Miqsam, dari Ibnu Abbas,
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dia berkata, Pt yb ;2 o:l;,Jr ?'i- t 't 
iO n' P ,;t -ryti'S;:'

*$f i>fd' ; s'ti;* ,,SJt ].il-lr ,2ri oJ; gasukan Ahzab

ntea,ibukkon Nabi SAW pada percmg Khandaq dari shalat Ashur

hingga matuhari lerhenam. Muka beliau bersabda, 'Mereka teluh

ntenyibukkctn kita dari shalat LYusthci.).Imam Ahmad meriwayatkan

dari hadits Ummu Salamah, Abu Ayyub, Abu Sa'id, Zaidbin Tsabit,

Abu Hurairah, dan Ibnu Abbas tentang perkataan mereka, "la adalah

shalat Ashar."

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang maksud shalat

Wustha. Ad-Dimyathi menghimpun pendapat mereka dalam satu juz

yang dia beri nama Kaslf Al Ghitha' on Shalat Al Wusthc hingga

mencapai sembilan belas pendapat. Diantaranya adalah Shubuh,

Ashar, N{aghrib, dan semua shalat. Pendapat pertama adalah pendapat

Abu Umamah, Anas, Yazid, Abu Aliyah, Ubaid bin Umair, Atha',

Ikrimah, Mujahid, dan selain mereka. Hal ini dinukil Ibnu Abi Hatim

dari mereka. Ini juga salah satu pendapat dari Ibnu Umar dan Ibnu

Abbas sebagaimana dinukil Malik dan At-Tirmidzi dari keduanya.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Auf Al A'rabi, dari Abu

Raja' AI Utharidi, dia berkata , e3i ii iri, apt atl it'-ie '1-"
;*,i ,lP ?'tr oi r;yi.rjr &$'rrk oi u'ti.J' .-F-f iyll' o.ii ,:J,i f i-*-(Aku shalar shubuh

cli belakang lbnu Abbos, maka clia melakukan qunut dan mengangkat

kedua tangannya, kemudian berkata, 'Inilah shalat llustha yang kami

diperintahkan untuk menegakkannya elalam keadaan khusyu'').

.R"iwayat ini dinukil juga 
_dari 

jalur lain darinya, dan dari Ibnu Amr,

dari Jalur Abu Aliyah, ;>v'* fi eo.Hurf i i' lo |-il" |Ab
iyll' os g 'rii6 

t,-JirJ'iyr.Ll' r ,Hi tji ardt 1l*u shalat shubuh di

belakang Abdullah bin Qais di Bashrah pada zaman Umar, maka aktt

berkuta kepada mereka, 'Apakah shalat Wustha itu?' Maka mereka

berkata, 'Ia adalah shalat ini'.).Ia adalah perkataan Malik dan Asy-

Syafii yang dikemukakan secara tekstual dalam kitab Al Umm, dan

mereka beralasan bahwa di dalamnya terdapat qunut. Sementara Allah
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telah berfirman dalam surah Al Baqarah ayat 238, 'CrJ.ti y.tf.ii
(Berdirilah karena Allah [dalam shalatmuJ dengan khusyu'). Alasan
lain bahwa shalat ini tidak diqashar saat safar (bepergian), dan ia
berada di antara dua shalatTaftr (dikeraskan bacaannya) dan dua shalat
sirr (tidak dikeraskan bacaannya).

Pendapat kedua adalah perkataan Zaid bin Tsabit yang

diriwayatkan Abu Daud darinya, dia berkata, 'Ji 
tf i' 1e oit oG

,q *tf n' *'4, ?6bi & 
"3i 

"ua t di94#u.'#tt,#-
afir c.rrlal r ai rfiit, :u:ii (Nabi sAW shalor Zhuhur saat tengah

hari, dan tidak ada shalat yang lebih berat bagi sahabat-sahabat
Rasulullah daripada shalat itu. Maka turunlah ayat, 'Peliharalah
shalat-shalat komu'.). Pendapat bahwa shalat Wustha adalah shalat
Zhuhur diriwayatkan juga dari Abu Sa'id dan Aisyah sebagaimana
dikutip Ibnu Al Mundzir dan selainnya. Imam Malik meriwayatkan di
kitab Al Muwaththa'dari Zaid bin Tsabit penegasan bahwa ia adarah

shalat Zhuhur, dan demikian dikatakan Abu Hanifah dalam
riwayatnya.

Ath-Thayalisi menukil dari jalur Zuhratr bin Ma'bad, dia
berkata, q ,|iui ,!;,it :fu, C'rfui z;,;i a ti-,rtt c..tu i,; .i-:'t:s tk

a,

ftt (Kani berada di sisi Zaid bin Tsabit, lalu mereka mengirim

Lttusan kepada Usamah, mereka bertanya kepadanya tentang shalat
Wustha, maka dia berkata, 'Ia adalah Zhuhur'.). Ahmad
meriwayatkan dari jalur lain disertai tambahan, iO nt 1- ,pr ow!;

e.i' -,s 
q efilr 3 ItiS' 1i''i;tr \ it rt'o*- $ f;dur';g,t \P- * t

dV ,[t*r:.(Nabi SAW mengerjakan shalat Zhuhur ketika keadaan

sangat panas. Tidak ada dibelakangnya kecuali satu atau dua shaf,
Sementara orang-orang berada dalam istrahat siang mereka atau
berada dalam perdagangan mereka, mako turunlah ayat ini).

Pendapat ketiga adalah perkataan Ali bin Abi Thalib
sebagaimana diriwayatkan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, dari jalur Zir
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bin Hubaisy, dia berkata, ,'Ju6'i:Lb ,& j,':fu, ,F V'F ,;:i;ircji

1fut ,t u"fu :,..,tyr'iI Jts i' 
'J';j ii ub ,{\sr 6 a'i L?

;it a.:X* *,-!1t (Kami berkata kepada Ubai(toh, 'Tanyalah Ali

tentang shalat lYustha'. Maka dia menanyainya dan Ali berkotc,

'Kami menganggap ia adalah shalnt Shubuh, hingga aku menclengar

Rosulullah mengatakan pada perang Ahzab: mereka

melulaikart/men1,i$vftftan kita daripada shalat Wustha, yaitu shalal

Ashur'). Riwayat ini menolak anggapan mereka yang mengatakan

bahwa lafazh 'slralat Ashar' pada riwayat ini berasal dari periwayat

sebagai penafsiran mereka. Bahkan riwayat ini merupakan penjelasan

secara tekstual bahwa shalat Wustha adalah shalat Ashar berdasarkan

sabda Nabi SAW.

Adapun alasan mereka yang berpendapat bahwa ia adalah

shalat Shubuh sangat kuat. Namun, pernyataan bahwa shalat Wustha

adalah shalat Ashar merupakan pendapat yang paling kuat. Demikian

juga yang dikatakan Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah. Inilah yang

shahih dari madzhab Abu Hanifah dan Ahmad serta kebanyakan

ulama madzhab Syaf i, karena hadits mengenai hal itu memiliki

derajat yang shahih. At-Tirmidzi berkata, "Ia adalah pendapat

mayoritas ulama dari kalangan sahabat." Sementara Al Mawardi

berkata, "Ia adalah pendapat mayoritas tabi'in." Menurut Ibnu Abdil

Barr, ia adalah pendapat kebanyakan ahli atsar dan ini yang dikatakan

para ulama Madzhab Maliki, seperti Ibnu Habib, Ibnu Al Arabi, dan

Ibnu Athiyah. Pendapat ini diperkuat oleh riwayat Muslim dari Al

Bara' bin Azib, t ,!o' ,a u asl';t Pt yai irfu, ,-P t.uvl1'*
i>u" Ll,r .* ,;.;.'t'Jui ,&lr a;),-dg ?t'.bt ,* try- u7'*-:
Uj'8 'tf"?i,ju5 ,t-;il (Turun ayat 'Peliharalah shalat-shalar

dan shalat Ashar', maka kami pun membacanya hingga waktu yang

dihendaki Atlah, kemudian dihapus dan turunlah ayat,'Peliharalah

shalat-shalat dan shalat Vf/ustha'. Seorang laki'laki berkata, 'Jiko

15O _ FATHUL BAARI



demikian ia adalqh shalat Ashrtr'. Dia berkata, 'Aku akan
mengubarkan kepadamu bagaimana ia turun'.).

Pendapat keempat dinukil Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang
hasan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "shalat Wustha adalah shalat
Maghrib." Demikian dikatakan Qabishah bin Syu'aib yang dikutip
Ibnu Jarir. Alasan mereka bahwa shalat Maghrib seimbang dalam
jumlah rakaat, tidak diringkas saat safar, dan dilaksanakan dengan
segera diawal matahari terbenam, dan sebelumnya ada dua shalat sirr
(tidak dikeraskan bacaannya) dan dua shalat jahr (dikeraskan bacaan
padanya) sesudahnya.

Pendapat kelima dan merupakan pendapat terakhir yang
dishahihkan Ibnu Abi Hatim. Dia meriwayatkannya dengan sanad
yang hasan dari Nafi'. Dia berkata, "Ibnu Umar ditanya (tentang
shalat wustha- penerj), maka dia berkata, 'Ia adalah semua shalat.
Maka peliharalah semua shalat itu'." Pendapat ini dikatakan juga oleh
Mu'adz bin Jabal. Para pendukung pendapat ini memperkuat hujjah
mereka bahwa firman Allah, Tr3ibsr So rfv (peliharalah shalat-

shalat), mencakup shalat fardhu dan shalat-shalat nafilah (sunah),
maka disambungkan kepadanya shalat wustha dengan maksud semua
shalatfardhn untuk memperkuat. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Abdil
Barr.

Pendapat keenam mengatakan, "Ia adalah shalat Jum'at.', Hal
ini disebutkan Ibnu Habib dari ulama Maliki. Dia berhujjah dengan
keistimewaan yang ada pada shalat Jum'at. Diantaranya, shalat Jum'at
adalah waktu berkumpulnya para jamaah, dan dalam shalat Jum'at
terdapat khutbah. Pernyataan ini dibenarkan oleh Al eadhi Husain
dalam kitabnya Shalatul Khauf di bagian ta'liq (komentar) dan
dikuatkan oleh Abu Syamah.

Ketujuh, ia adalah shalat Zhuhur pada hari-hari biasa, dan
shalat Jum'at pada hari Jum'at.

Kedelapan, ia adalah shalat Isya'. Pendapat ini dinukil Ibnu
At-Tin dan Al Qurtubi. Hujjahnya bahwa ia berada di antara dua
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shalat yang tidak diringkas, dan dilaksanakan pada waktu orang-orang

akan tidur. Oleh sebab itu diperintahkan untuk menjaganya. Pendapat

inilah yang dipilih Al Waqidi.

Kesembilan, ia adalah shalat Shubuh dan Isya' berdasarkan

hadits shahih bahwa keduanya merupakan shalat yang paling berat

bagi orang-orang munafik dan ini yang dikatakan Al Azhari dari

ulama madzhab Maliki.

Kesepuluh, ia adalah shalat Shubuh dan Ashar karena kuatnya

dali-dalil yang menyatakan bahwa setiap salah satu dari keduanya

dikatakan sebagai Al wustha. Makna zhahir Al Qur'an menyatakan

bahwa ia adalah shalat Subuh, sedangkan berdasarkan hadits secara

tekstual adalah shalat Ashar.

Kesebelas, ia adalah shalat berjamaah.

Kedua belas, ia adalah shalat Witir. Hal ini ditulis oleh seorang

pakar agama (yakni As-sakhawi) dalam juz tersendiri. Pendapat ini

diunggulkan pula oleh Al Qadhi Al Akhna'i. Dia merangkum

hujjahnya dalam satu juz tersendiri yang sempat saya lihat, dan masih

dalam bentuk tulisan tangan beliau.

Ketiga belas, ia adalah shalat Khauf.

Keempat belas, ia adalah shalat Idul Adha.

Kelima belas, ia adalah shalat Idul Fitri.

Keenam belas, ia adalah shalat Dhuha.

Ketujuh belas, ia adalah salah satu di antara shalat-shalat yang

lima waktu, tanpa ditentukan secara jelas, demikian dikatakan Ar-

Rabi' bin Khutsaim dan Sa'id bin Zubair serta Syuraih Al Qadhi. Ini
juga yang dipilih oleh Imam Al Haramain dari kalangan ulama

madzhab Syafi'i, seperti yang dia sebutkan dalam kitab An-Nihayah.

Dia berkata, "sebagaimana halnya lailatul qadar yang tidak diketahui

secara pasti."
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Kedelapan belas, ia adalah shalat Shubuh atau Ashar, tanpa

ada kepastian. Pendapat ini berbeda dengan pendapat terdahulu yang

menegaskan bahwa salah satu dari kedua shalat ini adalah shalat

Wustha.

Kesembilan belas, tawaqquf (tidak berkomentar). Ibnu Jarir
meriwayatkan dengan sanad yang shahih dat'r Sa'id bin Al Musayyab,
dia berkata, "Adapun sahabat-sahabat Rasulullah berbeda tentang
shalat Wustha seperti ini", lalu dia memasukkan jari-jari tangannya

satu sama lain.

Kedua puluh, ia adalah shalat malam. Pernyataan ini sempat

saya dapatkan, tetapi sekarang saya tidak ingat siapa yang
mengatakannya.

Syubhat paling kuat bagi mereka yang mengatakan ia bukan
shalat Ashar meskipun hadits tentang itu shahih, adalah hadits Al
Bara' yang telah saya sebutkan dan dinukil Imam Muslim. Hadits itu
mengindikasikan bahwa shalat Wustha disembunyikan setelah

dijelaskan. Demikian dikatakan Al Qurtubi. Dia berkata, "sekelompok
ulama muta'akhirin cenderung menyatakan shalat Wustha tidak
diberitahukan secara pasti." Lalu dia berkata, "Pendapat ini benar,

karena adanya pertentangan diantara dalil-dalil yang ada dan sangat

sulit menguatkan salah satunya. Namun, klaim bahwa sebelumnya
disembunyikan dan kemudian dijelaskan berdasarkan hadits Al Bara'
perlu ditinjau kembali. Bahkan yang ada di dalamnya bahwa ia telah
ditentukan dan kemudian disebutkan sifatnya. Oleh karena itu,
seorang laki-laki berkata, 'Jika demikian ia adalah shalat Ashar', dan

Al Bara' pun tidak mengingkarinya." Namun, diakui bahwa jawaban

Al Bara' mengindikasikan adanya tawaqquf ketika dia melihat
kemungkinan-kemungkinan lain, tetapi hal ini tidak menolak adanya

penegasan tentang hal itu dalam hadits Ali.

Diantara hujjah mereka juga adalah apa yang diriwayatkan

Muslim dan Ahmad dari jalur Abu Yunus dari Aisyah , 't;k- oi'rS;1 qi
",P*b,,1ri a..ru,!r al'2:lri crrjbtt ,rb rbq l*t; ti,i, ,G;&-i4
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*j * jn' 
,r,tz ;.rr )'*': q W:i,;-.tri <i'it at' .ei1 

(Bahwa diu

memerintahkonnya untuk menulis mushhaf, dan ketika sampai kepada

ayat, "Peliharalah shalat-shalat kamu dan shalat Wustha", dia

berksta, "Dia mendiktekan kepadaku, 'dan shctlat Ashar', lalu dia

berkata, 'Alu mendengarnya dari Rasulullah SAW").

Malik meriwayatkan dari Amr bin Rafi', dia berkata, 'r!i *
,'

;.tt)br ,*,.q'd,t *ii,jl6 a;5r :r'4 ril ,Uiui 't;,;l.irr.ri

('./, $ai j*lt :fuV @ku pernah menulis mushaf untuk Hafshah,

maka dia berkata, 'Apabila engkau telah sampai kepada ayat ini,

maka beritahukan kepadaku'. Lalu dia mendiktekan kepadaku,

'Peliharalah shalat-shalat dan shalot Wustha, dan shalat Ashar'.)-

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur lain -yakni dari Hasan- dari

Amr bin Rafi' sama seperti itu. Kemudian Ibnu Mundzir

meriwayatkan dari jalur Ubaidilla6 bin Rafi', q ti'oiiLt3if 
"1';itlt b-L ((lmmu Salamah menterintahkanku untuk menulis mushaf

untuknya). Lalu disebutkan seperti hadits Amr bin Rafi'. Dari jalur

Salim bin Abdullah bin Umar dikatakan, "Hafsah mernerintahkan

seorang mantan budaknya menulis mushhaf untuknya-.." lalu

disebutkan seperti di atas disertai tambahan, ilt ,p it j-l "i; 
t;{

tiirfr S;,i ? $ebagaimana aku mendengar Rasulullah SAW

rnengucapkannya). Nafi' berkata, "Aku membaca mushhaf ilu dan

menemukan huruf 'wawu' (dan), maka orang-orang pun menganggap

ia adalah 'kata sambung' yang menunjukkan perbedaan antara kata

scbeiumnya dan sesudahnya, maka berarti shalat Ashar adalah selain

shalat Wustha."

Namun, hal itu dijawab bahwa hadits Ali dan yang sepakat

dengannya lebih shahih sanad-nya. Disamping itu, hadits Aisyah

bertentangan dengan selain riwayat Urwah, yang di dalamnya

disebutkan bahwa dalam mushaf itu tercantum kalimat, 'jaA 4ll @an

ia adalah shalat Ashar). Maka kemungkinan saja huruf wawu (dan) di
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tempat ini hanyalah sebagai tambahan. Dugaan ini diperkuat oleh

riwayat Abu Ubaid melalui sanad yang shahih dari Ubay bin Ka'ab,

bahwa dia biasa membaca, Pt ye ,plt 1futt ;>r:125t ,rb tPb
(Peliharalah shalat-shalat dan shalat Wustha, shalat Ashar), tanpa

menyebutkan huruf j (dan). Mungkin juga ia adalah kata sambung,

tetapi yang disambung adalah sifat bukan dzat, dan bahwa kalimat,

4t :lA't,-*:?' :futt (dan shalat l4/ustha dan shalat Ashar), tidak

pernah dibaca seperti itu oleh seorang pun.

Barangkali dasarnya adalah keterangan dalam hadits Al Bara'

bahwa ayat tersebut turun pertama kali dengan lafazh, kA a:ta16o"

shalat Ashar) kemudian turun kedua kalinya dan diganti dengan,

,b j, a^l'2-t,ft (dan shalat Wustha), maka periwayat mengumpulkan

keduanya. Dengan adanya kemungkinan dalam hal ini, maka tidak
mungkin dijadikan sebagai dalil. Lalu bagaimana sehingga lebih
didahulukan daripada pernyataan tekstual bahwa ia adalah shalat

Ashar? Guru kami Al Hafizh Shalahuddin Al Alla'i berkata,
"Kesimpulan dari dalil-dalil mereka yang mengatakan bahwa shalat

Wustha adalah selain shalat Ashar berdasarkan tiga hal, yaitu:

Pertama, berdasarkan pernyataan tekstual sebagian sahabat,

tetapi ia bertentangan dengan pernyataan yang setingkat dengannya

dari kalangan sahabat pula, yaitu mereka yang rnenyatakan ia adalah

shalat Ashar. Lalu pemyataan mereka yang mengatakan ia adalah

shalat Ashar menjadi kuat karena didukung pemyataan tekstual yang

marfu' (langsung dari Nabi SAW). Apabila para sahabat berbeda,

maka perkataan sebagian mereka tidak dapat dijadikan hujjah atas

sebagian yang lain. Maka yang menjadi hujjah di sini adalah

keterangan yang dinukil langsung dari Nabi SAW dan tidak ada yang

menentangnya.

Kedua, pertentangan antara riwayat yang marrtt' dengan

keterangan yang menekankan untuk melakukan shalat-shalat selain

Ashar, seperti anjuran mengerjakan shalat Shubuh dan Isya'
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sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang shalat.

Namun, ia juga bertentangan dengan apa yang lebih kuat, yaitu

ancaman keras bagi mereka yang meninggalkan shalat Ashar,

sebagaimana dalam hadits yang telah disebutkan.

Ketiga, apa yang disebutkan dari Aisyah dan Hafshah tentang

bacaan, 4t fu't &lt,futtc,rj2:r * t+6 (Petiharatah

shalat-shalat dan shalat Wustha dan shalat Ashar), dimana kata

sambung 'dan' berkonsekuensi perbedaan antara kata sebelumnya

dengan kata sesudahnya. Namun, hal ini masuk bagian penetapan

berita Al Qur'an berdasarkan khabar ahad, padahal yang demikian itu

tidak diperkenankan. Keberadaannya yang diposisikan pada tingkat

khabar ahad masih diperselisihkan. Kalaupun diterima, tetap tidak

dapat dijadikan sebagai penentang nash-nash yang kuat. Disamping

itu, kata sambung juga tidak tegas menunjukkan perbedaan antara kata

sebelumnya dan kata sesudahnya, karena terkadang digunakan untuk

menyebutkan sifat-sifat Allah secara berurutan seperti firman-Nya,

*qb .sjl,9 tTit'511\i lOiatah yang perrama, dan yang terakhir,

dan yang zhahir, dan yang batin).

Adapun penjelasan tentang perang Khandak telah dipaparkan

pada pembahasan tentang peperangan. Sedangkan persoalan yang

berkaitan dengan mengganti shalat yang luput telah dijelaskan pada

bab waktu-waktu shalat, pada pembahasan tentang shalat.

;;i-'db tjs -n$rrii ii- "d'i.i"i]';i hr v; (semoga Attah

ntemenuhi kubur-kubur mereka dan rumah-rumah mereka -atau
perut-pentt mereka- dengan api. Yahya ragu). Dia adalah Yahya Al

Qaththan (periwayat hadits ini). Hal ini mengindikasikan bahwa Imam

Bukhari menyebutkan matan (redaksi hadits) ini sesuai redaksi (teks)

Yahya. Adapun redaksi Yazid bin Harun dinukil Imam Ahmad, hr )1"1

.,.r.ot!, ot,ot t.-
t)V ij'Fj fi'F.(Semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dan

kubur-kubur mereka dengan api) tanpa ada unsur keraguan. Ini adalah

redaksi Rauh bin Ubadah sebagaimana yang telah disebutkan dalam
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pembahasan tentang peperangan, dan Isa bin Yunus sebagimana

disebutkan pada pembahasan tentang jihad.

Imam Muslim juga meriwayatkan yang sepertinya dari Abu
Usamah dari Hisyam. Dia juga menukil dari Abu Hassan A1 A'raj,
dari Ubaidah bin Amr, dan dari jalur Syatir bin Syakl, dari Ali, sama

sepertinya. Lalu dia menukil dari riwayat Yahya bin Al Jazzar, dari

Ali,|{:rbfJ'i:t' F -'Jti "tn * r'i'i1:;J (Ku bur -kubu r m e r e ka d a n

rumah-rumah mereka -atau beliau berkata- kubur-kubur mereka dan

perut-perut mereka).

Dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, :; &t:*f ii,r yU
, -.t2.1, "t:..;\ ' 'rlv pj*': &8.i dlt ;rt ii ,riL, -ij:P (Semoga Allah memenuhi

perut-perut mereka atau kubur-kubur mereka dengan api atau Allah
memenuhi atau mengisi rongga badan merel<a dan kubur-kubur

mereka dengan api). Ibnu Hibban menukil dari hadits Hudzaifah, il.,

g'*':i t)6 i:)#3 $#it 15"^og, Ailah memenuhi rumah-rumah

mereka atau hati-hati mereka dengan api). Dalam riwayat-riwayat
yang memiliki keraguan ini dianggap lemah bila dihubungkan dengan

riwayat yang tidak memiliki keraluan.

Dalam hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan
memohon kecelakaan bagi orang-orang musyrik seperti itu. Ibnu Daqiq
Al Id berkata, "Keraguan para periwayat dalam menukil lafazh,
'Semoga Allah memenuhi' atau 'semoga Allatr mengisi', memberikan

indikasi bahwa syarat riwayat dengan makna adalatr adanya kesesuaian

makna pada kedua lafazh yang digunakan, karena kata 'memenuhi'
bukan sebagai sinonim dari kata 'mengisi', sebab 'mengisi'
berkonsekuensi banyaknya bagian-bagian yang diisi, berbeda dengan

'memenuhi'. Maka yang demikian tidak dapat dijadikan pegangan bagi
mereka yang melarang periwayatan dari segi makna.

Kemudian hadits ini menimbulkan kemusykilan, karenanya

mengandung doa Nabi SAW bagr mereka yang berhak

mendapatkannya, yaitu mereka yang meninggal dalam keadaan
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musyrik, padahal rumah mereka tidak akan rnengalami seperti itu.

Adapun kubur mereka, maka itu pasti terjadi pada mereka yang

meninggal dalam keadaan musyrik. Namun, hal itu dijawab bahwa

yang dimaksud rumah adalah penghuninya. Asumsi ini sangat jelas

dari riwayat yang menyebutkan 'hati mereka' atau 'rongga badan

mereka'.

43. Firman Allah,3F,t n ,ijti

"Berdirilah karena Allah (datam shtala'tmu1 dengart kltusyu'."
(Qs. Al Baqarah [2]: 238) yakni dengan taat.

ar- ',' -'oc ot5 :, \U i,l .-,
\- J t)'

t,'
:q1t .-ri L:J!

u7'ri 1p6 n

a/
JJi
'o.

e
t!t-rP

,f g.

.o lsllsu

4534. Dari Al Harits bin Syubail, dari Abu Amr Asy-Syaibani,

dari Zaid bin Arqam, dia berkata, "Kami biasa berbicara saat shalat.

Salah seorang diantara kami berbicara dengan saudaranya tentang

kebutuhannya, hingga turun ayat ini,'Peliharalah shalat-shalat dan

shalat Wustha, dan berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan

khusyu', maka kami pun diperintah untuk diam."

Keterangan:

(Bab Berdirilah karena Allah [dalam shalatmuJ dengan

khusyu', yal<ni dengan taat). Ini adalah penafsiran Ibnu Mas'ud yang

diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang shahih. Dia dan

sekelompok tabi'in juga menukilnya dari Ibnu Abbas. Disebutkan
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rnelalui jalur lain dari Ibnu Abbas, dia berkata, ';fu-i;gi ,-ti
(Qaa n i t i i n artinya mus hal I ii n I m en gerj akan s ha I atJ ).

Dari Mujahid, dia berkata, "Termasuk Qunut adalah ruku',

khusyu', lama berdiri, menundukkan pandangan, merendahkan

anggota badan, dan mengharap kepada Allah." Pengertian paling

benar yang diindikasikan oleh hadits di bab ini -yaitu hadits Zaid bin

Arqam- bahwa yang dimaksud qunut pada ayat itu adalah diam.

Penjelasannya telah dikemukakan pada bab-bab perbuatan dalam

shalat di bagian akhir pembahasan tentang shalat. Maksud diam

adalah tidak berbicara dengan orang lain, bukan diam secara mutlak,

karena pada hakikatnya shalat tidak diam, bahkan semuanya adalah

bacaan Al Qur'an dan dzikir.

44. Firman Altah, r;,i lur ,:3ro Of rif ,13t5')'ri..lE.iii;'O$

ottit tifui t;'5*
"Jika kamu dalom keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil
berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman,

maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah

mengajarkan kepada kamu apo yang belum kamu ketahul, (Qs. AI
Baqarah l2lz239)

tl .,
L-"';\i .'J ii'Lii #')Z;q'*l)d .'^L :p ut Sv',

'n'^U I ,"ut3'^ist .ii, *'lft",lf, ,ty;i *y.;l |&l;;4
t;'.:J tqi W : r U'A.i'l u rr* .'^*'.*i'.-ei|5-
y:# orJ*Jr J\,y'r\r r.*3*c *:)G\ G+/.,

p 
"y0 

,:.[k'Js's .?e 4L',t $j:* :u"(o ,.t'Sv', .)r1
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c a... cu, z. o t 1. ','. ,'., . . tr, L

.Fi'^-- .,/'*Jl {,; .Prt-^'1 .e,-fli }Jl L-*

Ibnu Jubair berkata: Kursiyyuhuartinya ilmu-Nya. Oikatakan:

Basthatan artinya tambahan dan keutamaan. Afrigh artinya turunkan.

Walaa ),a'uucluhu artinya tidak memberatkannya. Kata aaclanii artinya

atsqalanii (memberatkanku). Adapun al aad dan al aid arlinya

kekuatan. Assinah artinya kantuk. Lam yatasannah artinya tidak

berubah. Fabuhita artinya kehabisan hujjah. Khaawiyah artinya tidak

ada seorang pun di dalarnnya. Uruusl,ullu artinya bangunan-

bangunannya. Nuns1,i74fu61 artinya kami mengeluarkannya. I'shaur
artinya angin yang bertiup kencang dari bumi kelangit, seperti tiang

yang ada apinya. Ibnu Abbas berkata, " Shalclan artinya tidak ada

sesuatu padanya." Sementara lkrimah berkata: Waabil artinya hujan

yang sangat lebat. Ath-Thall artinya hujan gerimis, dan ini adalah

perumpamaan amalan orang mukmin. Yatasannah artinya berubah.

;fu *',F trt. rk ,:4b it'ou;'# r Jur -r., Li ,"u '*

^;s', ?vlia',p ,u,$r 4 G,v's'?c\; ?';,- iSrs"u";!r
"^;r; A tlt e ti$ 5t*, l'rdt i'r'&"&'*! i'fuj
\;e f ,!'?W', ,r!^J(. \: t.fu f ,!' ,:tt, rr;'r, : r

a t I z o a , o'o . t

,f |# ,;5s t .b -s3'7i'.lr en - i ,&'t'J, i)2 4
' o . t o ' , . '. t . / o

,i';)' Jrd Ji r,.r als')l4*i\ J)A ,fr,At i 
=\'r U'; ;,k';r$,#s, J- i f.at,4 yt )'k'r ;{

'ri'^idr & tK'r'ri'*rui & a; ltl, r;* u;'a'*i
td.{:":'t
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;rr Jr; r lt Ui 7; ;*;1' .r-; u'rf \,3u jd U:;itt
&'r^Yitt.b

4535. Dari Nafi', sesungguhnya Abdullah RA apabila ditanya
tentang shalat Khauf, maka dia berkata, "Imam maju dan sekelompok
orang fiamaah). Lalu imam mengimami mereka satu rakaat dan

sekelompok mereka berada di antara mereka dengan musuh dan

mereka tidak shalat. Apabila orang-orang yang bersama imam telah
rnengerjakan shalat satu rakaat, mereka pun mundur dari tempatnya ke

tempat kelompok yang belum shalat, tetapi mereka tidak
mengucapkan salam. Kemudian mereka yang belum shalat maju dan

mengerjakan shalat bersama imam satu rakaat. Lalu imam
menyelesaikan shalatnya, dan dia telah mengerjakan dua rakaat.

Setelah itu setiap orang dari masing-masing kelompok itu
mengerjakan shalat untuk diri mereka masing-masing sebanyak satu

rakaat setelah imam menyelesaikan shalat. Maka setiap dari dua

kelompok itu telah shalat dua rakaat pula. Jika rasa ketakutannya lebih
dari itu, maka mereka pun shalat sambil berjalan dan berdiri di atas

kaki-kaki mereka atau berkendaraan, baik menghadap kiblat atau tidak
menghadap Kiblat."

Malik berkata, Nafi' berkata, "r{ku tidak menduga Abdullah
bin Umar menyebutkan hal itu, kecuali dari Rasulullah SAW."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya),

maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian
apabila kamu telah aman."). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu
Umar tentang shalat Khauf. Pembahasannya telah dipaparkan pada

bab-bab tentang shalat Khauf secara detil.

+'+"; ,-t';.1 JLej (Ibnu Jubair berkata, "Kursiyyuhu

artinya ilmu-Nya"-). Pernyataan ini dinukil dengan sanad yang
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maushul oleh sufyan Ats-Tsauri dalam tafsirnya dalam riwayat Abu
Hudzaifah dengan sanad yang shahift. Abd bin Humaid dan Ibnu Abi
Hatim menukil juga melalui jalur lain dari Sa'id bin Jubair, dan dia
menambahkan, "Dari Ibnu Abbas."

Al Uqaili meriwayatkan melalui jalur lain dari Sa'id bin Jubair,
dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW. Riwayat yang dimaksud tercantum
dalam nukilan Ath-Thabarani di kitab As-Sunnah melalui jalur ini
secara marfu '. Demikian juga kami riwayatkan di kitab Fawa'id Abu
Al Hasan Ali Bin Umar Al Harbi dengan sanad yang marfu', tetapi
yang lebih tepat adalah mauquf (tidak sampai kepada Nabi SAW). Al
Uqaili berkata, "Penisbatannya kepada Nabi adalah suatu kesalahan",
dan penafsiran ini termasuk gharib (ganjil).

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu
Abbas bahwa Al Kursiy adalah tempat kedua kaki. Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Abu Musa sama seperti
itu. Keduanya meriwayatkan dari As-Sudi bahwa Al Kursiy berada di
hadapan Al Arsy. Namun, hal ini tidak berbeda dengan apa yang
disebutkan sebelumnya.

l:tiii:tS-i zLX.,ira- pft otakan; Basthatan artinya tambahan

dan keutamaan). Demikian tercantum pada selain riwayat Abu Dzar.
Ia adalah penafsiran Abu ubaidah, dimana dia berkata tentang firman
Allah dalam surah Al Baqarah ayat247, 1.:i,b #' ,+'z""* i.,yakni

tambahan, keutamaan, dan jumlah yang banyak. Disebutkan juga dari
Ibnu Abbas seperti itu. Ibnu Abi Hatim menyebutkannya juga dari
jalur As-Sudi, dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas, dia berkata tentang
firman-Nya dalam surah Al A'raaf ayat l7l 6g,'2L5. #' ,+ €;t:i
(Dan Tuhan telah melebihkan kekuata.n tubuh dan perawakanmu

[daripada Kaum Nuh ituJ), dia berkata,ry (Keutamaan).

'J;..Jli't_ii (Afrigh artinya menurunkan). penafsiran ini juga

tercantum pada selain riwayat Abu Dzarr. Ia adalah penafsiran Abu
ubaidah. Dia berkata sehubungan dengan firman Allah dalam surah
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Al Baqarah ayat 25O, tk qt 7ii U:: (Ya Tuhan kami, tuangkanlah

kesabaran atas diri kami), yakni turunkan kesabaran kepada kami.

'^jr: ; I e:a i' ;",1i p,t/a laa ya'uuduhu artinytt ridak

memberatkannya). Ini adalah penafsiran Ibnu Abbas yang

diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu

Abbas. Dari sekelompok tabi'in juga disebutkan seperti itu.

Oleh karena kata-kata sebelumnya tidak disebutkan dalam

riwayat Abu Dzar, maka seakan-akan ia termasuk perkataan Sa'id bin
Jubair, karena disambung langsung dengan penafsirannya terhadap

kata 'Al Kursiy'. Namun, saya tidak melihat hal-hal ini dinukil
darinya.

i$ U-\6 ilri ,jii u-,,:T (Aaclanii artinya memberatkanku.

Sedangkan al aad dan al aid artinya kekuatan). lni adalah perkataan

Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah Al
Baqarah ayat 255, e:tJj.)j yakni '^in-l Qictak memberatkanrya).

Dikatakan oadarii hadza al amr, yukrri u*ran ini memberatkanku.

Dikatakan juga, maa aadaka fahuwa lii aidun, artinya apa yang

memberatkarunu maka ia juga memberatkanku. Lalu dia berkata

tentang firman Allah dalam surah Shaad t38l ayat 17, ri iiri U.tp f\r1
$\r lDan ingatlah hamba Kami Daud yang mempunyai kekuatan).

t . ,t'-,,
iJ.,t-i, at--Jl (Assinah artinya kantuk). Pernafsiran ini

diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari jalur Ibnu Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas.
.r.-. .: r.. ,.'fd- d "dLt- 

tJ Qam yatasannah artinya tidak berubah). Hal ini

diriwayatkan Ibnu Abi Hatim melalui dua jalur dari Ibnu Abbas. Dari

As-Sudi sama seperti, dan dia berkata, "Buah Tin dan anggur belum

menjadi masaln, dan sari buah belum berubah menjadi khamer,

bahkan keduanya masih manis sebagaimana adanya." Atas dasar ini
maka huruf ia ' pada kata yatasannah adalah huruf asli. Ada juga yang
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mengatakan huruf ha' di tempat ini hanyalah untuk menunjukkan

pemberhentian bacaan. Sebagian mengatakan, bahwa asalnya adalah

yatasannan, diambil dari kalimat al hama' al masnun (lumpur yang

busuk). Dalam riwayat Ya'kub disebutkan, lam yatasanna, tanpa

diakhiri huruf ha', artinya belum berlalu atasnya tahun-tahun

terdahulu.

'aLi?$S $ (fabuhita artinya kehabisan hujjah).Ini adalah

perkataan Abu Ubaidah yang diucapkan sehubungan dengan firman

Allah dalam surah Al Baqarah l2) ayat 258,'.,A qlt 4 Qalu heran

tercliamlah orang kafir itu). Dia berkata, "Terputus dan hilang

hujjahnya."
a. t

tlJ ;-Ji ) ur-3ti (Khaawiyah artinya tidak ada seorang pun di

aoU*ryo1. Ibnu Abi Hatim menyebutkannya dengan redaksi yang

serupa dari jalur Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, tentang firma1

Allah dalam surah Al Baqarah l2l ayal259,41V g:, diaberkata, gnll

"oi W,(Tidak ada seorang pun di dalamnya).

Wt #t? (Aruusyiha artinya bangunan-bangunannya). Hal

ini dan yang sesudahnya dinukil oleh selain Abu Dzar. Sementara

Ibnu Abi Hatim menyebutkannnya dari jalur Adh-Dhahhak dan As-

Sudi semakna dengannya.

G# th'r{! (Nunsyizuha artinya kami mengeluarkannya).

Penafsiran ini diriwayatkan Ibnu Abi Hatim melalui jalur As-Sudi

tentang firman Allah dalam surah Al Baqarah l2l ayat25g, t^:# ''-iS,

yakni bagaimana kami mengeluarkannya. Dia juga berkata, "Allah

mengirim angin, lalu membawa tulang-tulangnya dari setiap tempat

yang dibawa oleh burung dan binatang buas, lalu berkumpul.

Kemudian sebagiannya menyusun pada sebagian yang lain sementara

dia menyaksikan, maka jadilah semuanya berupa tulang yang tak ada

daging dan darahnya.
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Catatan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari hadits Ali bahwa kisah ini
terjadi pada Uzair. Ini juga perkataan Ikrimah, Qatadah, As-Sudi,
Adh-Dhahhak, dan selain mereka. Sebagian mereka menyebutkan

kisah tentang itu dan bahwa negeri yang dimaksud adalah Baitul
Maqdis. Adapun kejadiannya berlangsung ketika Baitul IV{aqdis

diporak porandakan Bakhtanshir. Sementara Wahab bin Munabbih
dan ulama yang sepakat dengannya mengatakan negeri yang dimaksud

adalah Armenia. Ibnu Ishaq menyebutkan kisah mengenai hal ini di
dalam kitab Al Mubtada'.

Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama ushul tentang

disyariatkanrrya qiyas (analogi), karena ayat tersebut mengandung

qiyas menghidupkan negeri tersebut dan penduduknya serta

membangunnya, karena adanya rezeki yang ada dalam negeri tersebut

setelah hancur dan porak-poranda, dengan menghidupkan kehidupan

orang yang lewat ini dan kehidupan keledainya setelah kematian
keduanya, dengan rezeki yang didapatkan orang yang lewat itu.

"16 y.:#:t;l..l' 
- ,,:\t'e*+o"yt3tzz! (r'shaar

adalah angin kencang yang bertiup dari bumi kelangit sama seperti
tiang yang ada apinya). Hal ini tercantum pada riwayat Abu Dzar dari
Al Hamawi saja. Ia adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata

tentang firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 266, \U e) )t-a-b1

*3;A (Angin kencang yang mengandung api,lalu membakarnya).

Dia berkata, "I'shaar adalah angin kencang...." Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, i:S-taitZ' 9.g"1)'lflt
(Al I'shaar adalah angin yang sangat panas).

?e y'A,:* :st* iri6j gonu Abbas berkata, "shatdan

artinya tidak ada sesuatu di atasnya".). Dari bagran ini hingga akhir
bab tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun penafsiran

firman Allah "Shaldan" dinukil dengan sanad yang mausftari oleh Ibnu
Jarir dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abi Hatim
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meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Dibiarkan

kering dan tidak menumbuhkan sesuatu."

u:ir f ,p i,6'2 .a;fit,tLl' t-f p ,lr|: ,1;5u^i6'2 Qkrintah

berkata, "Waabil adalah hujan yang lebat. Ath-Thall adalah hujan

gerimis, dan ini perumpamaan umur orong mukmin). Penafsiran ini

dinukil dengan sanad yang maushul oleh Abd bin Humaid, dari Rauh

bin Ubadah, dari Utsman bin Ghiyats, "Aku mendengar ikrimah

berkata tentang ini." Penjelasan hadits Ibnu Abbas bersama Umar

mengenai hal itu akan disebutkan.

o a... oaz'#" & i'- (Yatasannah artinyu berubah). Telah disebutkan

penafsirannya dari Ibnu Abbas. Adapun dari Ikrimah telah disebutkan

Ibnu Abi Hatim dari riwayatnYa.

45. Firman Allah, Vtj'si O:j*:* O"lA U-ib

"Dan Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dan

meninggalkan istri." (Qs. Al Baqarah l2l:2 0)

,f *,;+$L,7v gr:U "i'r )'.*\t; * *
' .: ' t , c- - ot

iA, q.r1,J' ,,1' y^ :o[A|i ,;!t d.t'Js ilu iSl; dj it
t1x T g,'?\ * l: )r. ('ltr'il tt ij{t'JJ-. o'l'F'u-lt :>

^1k q : tb'*t i o.f r.t U @:i ;J$ qk * a'?\t
.i*'*')i.l{,^J-iG

4536. Dari Humaid bin Al Aswad dan Yazid bin Zurai',

keduanya berkata, "Habib bin Asy-syahid menceritakan kepada kami

dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, Ibn]u Az-Zubair berkata: Aku

berkata kepada Utsman, "Ayat yang ada dalam surah Al Baqarah ini,
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'Dan orang-orung yang nteninggal clunia diantaramtt dan

meninggalkan istri -hingga firmannya- tanpa menyuruh mereka

pindah', telah dihapus oleh ayat lain, mengapa engkau menulisnya?

Dia berkata, 'Biarkanlah ia wahai anak saudaraku, aku tidak merubah

sesuatu pun darinya'." Dia berkata: Humaid berkata, "Atau seperti

ini."

Keterangan:

(Bub orang-orang yang meninggal dunia diantaramu clon

meninggulkan istri-istri). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Az-
Zubair dengan Utsman. Hadits ini telah disebutkan pada dua bab yang

terdahulu. Judul bab ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar,

maka menurut catatan mereka ia masuk pada bab sebelumnya.

46. Firman Allah,.#r 4 ,$ ;:1 ,; er;.\Jv sls

"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berhata, 'Yo Tuhanku,
perlihatkanlalt padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang
mati'." (Qs.Al Baqarah [2]: 260)

,*3 +. it .v i, J-] i6 ,i6 -; iur ,.,t;;"-t ,sri;
'J6,;'ttt 

sixr;i5 G.)i 
"t1j)'Jo t\ eG\ I "'e"jj;i';;

@"4.'$ J iSaro,'3iVri

4537. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW
bersabda, "Kita lebih berhak untuk ragu daripada lbrahim ketika

berkata, 'Dan (ingatlah) ketika lbrahim berkata, "Ya Tuhanku,

perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang
mati". Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?". Ibrahim

FATTIUL BAARI - L67



menjawab, "Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap

mantap (dengan imanku) ".

Keterangan:

(Bab "Dan (ingrttlah) ketika lbrahim berkata: "Ya Tuhanku,

perlihatkanlah padaku bagaimana Engkau menghidupknn orang

mati". Fashurhunna artinya potong-potonglah ia). Ini hanya

tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya

melalui dua jalur dari Ibnu Abbas, dan menukil melalui beberapa jalur

dari sekelompok tabi'in, kemudian menukil juga melalui jalur lain dari

Ibnu Abbas, dia berkata, "Kata 'fashurhunna' artinya ikatlah dan

sembelihlah."

Kemudian terjadi perbedaan penukilan qira'ah sehubungan

dengan lafazh ini dari Ibnu Abbas. Dikatakan, 'fashirhunna' sama

dengan qira'ah Hamzah. Namun, ada juga yang menukil,

'fashurhunna' seperti qira'ah jumhur. Ada yang menukil,

'fashurrihunna', berasal dari kata sharrahu yashuruuhu, artinya

mengumpulkannya.

Abu Al Baqa' menukil, 'fashurrurhttnna' , namun qira'ah ini
syadz. Iyadh berkata, "Penafsiran 'shurhunna ' dengan arti

qaththi'hunna (potong-potonglah) adalah gharib. Adapun arti yang

dikenal adalah condongkan. Dikatakan; shaarahu, yashiiruhu, dan wa

y as huuruhu, artinya memiringkannya.

Ibnu At-Tin berkata, "shurhunna artinya kumpulkanlah.

Adapun bila dibaca shirhunna artinya adalah potong-potonglah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Abu Ali Al Farisi menukil bahwa

kedua kata tersebut memiliki makna yang sama. Al Farra' berkata,

"Bila dibaca 'shurhunna', maka ia memiliki makna musytarak

(ganda), sedangkan bila dibaca 'shirhunna'maka artinya hanya satu,

yaitu memotong." Dinukil juga darinya bahwa kata tersebut

merupakan pembalikan kata 'sharrahu 'an kadzaa' artinya dia
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memotongnya. Jika dikatakan, 'shurtu asy-syni'a fanshaara ', artinya
aku memotong sesuatu dan ia pun terpotong. Hal ini menolak
perkataan mereka yang mengatakan, "Menjadi keharusan memahami
penafsiran Ibnu Abbas dengan arti memotong, sesuai qira'nh dengan

lafazh shirhunna."

Penulis buku Al Maghrib menyebutkan bahwa kata ini
termasuk bahasa Suryani dan sebagian mengatakan bahasa Nabthi.
Akan tetapi penukilan pertama menunjukkan bahwa ia adalah bahasa

Arab.

Kemudian lmam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah,
"Kita lebih berhak untuk ragu daripada Ibrahim." Penjelasannya telah
dipaparkan pada kisah para Nabi.

47. Firman AIIah, Jy 7tj;i, ,F U"ab 'd ttg.l'oi [;rli i:11

otft&-u';
"Apakalr ada salah seorang diantaramu ,oof ingin mempunyai
kebun kurma dan anggur yang mengalir -hingga Firman-Nya-
kaliun berfikir." (Qs. Al Baqarah 121:266)

Ir;

', o , . .
O)J €

,co .. ,.c .a ,3. t o,tu; go e G :gr!r ,rt
4

,J.t'Jtl .'A*'f \)'b qi u.t L-

,p ,c* c.t Jv \yb'ei ,';L i;

.-Orl>J

" i' t i-,<,,c-J, 4i )r
tt

trJy :JU;

t,

a.r,
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4538. Dari Ibnu Juraij, aku mendengar Abdullah bin Abi

Mulaikah menceritakan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Dan aku

mendengar saudaranya Abu Bakar bin Mulaikah menceritakan dari

Ubaid bin Umair, dia berkata, "Suatu hari Umar RA berkata kepada

sahabat-sahabat Nabi SAW, 'Menurut kalian, tentang apakah

diturunkannya ayat; Apakah ada salah seorang diantaramu yang ingin

mempunyai kebun kurma'." Mereka berkata, "Allah lebih

mengetahui." IJmar marah dan berkata, "Katakanlah kami mengetahui

atau kami tidak mengetahui." Ibnu Abbas berkata, "Dalam diriku ada

sesuatu tentangnya wahai Amirul Mukminin." IJmar berkata, "Wahai

anak saudaraku, katakan dan jangan engkau merendahkan dirimu."
Ibnu Abbas berkata, "Dibuat perumpamaan bagi suatu amalan." IJmar

berkata, "Amalan apa?" Ibnu Abbas berkata, "Untuk suatu amalan."

Umar berkata, "Untuk orang kaya yang melakukan ketaatan kepada

Allah, kemudian Allah mengutus syetan kepadanya, maka dia pun

melakukan perbuatan maksiat hingga menenggelamkan amal-

amalnya."

Kata fos hurhunn a artinya memotong-motongnya. "

Keterangan:

(Bab "Apakah ada salah seorang diantara kamu yang ingin

memiliki kebun kurma dan anggur-anggur -hingga firman-Nya- agar

kamu berfikir"). Demikian dinukil oleh sebagian periwayat. Imam

Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim, dari Hisyam, dari Ibnu

Juraij, dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas. Ibrahim
yang dimaksud adalah Abu Musa, dan Hisyam adalah Ibnu Yusuf.

:, yy't;V h).:',"'Jv
|^:*i O'ri ,-f q*A\'"p

-, , -

I',Fs Pii i,r gr-,

atcl: stot Ij#U i iFras
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it;i'c"" ','s (Dan aku menclengcr saudaranya). Ini adalah

perkatan lbnu Juraij. Nama Abu Bakar bin Abi Mulaikah tidak
diketahui. Ubaid bin Umair dilahirkan pada masa Nabi SAW dan
riwayat yang dia dengar dari Umar adalah shahih. Al Ismaili dan Ath-
Thabari menjelaskan dari jalur Ibnu Al Mubarak dari Ibnu Juraij
bahwa redaksi hadits ini sesuai dengan teks miliknya, karena dia
menukil berdasarkan redaksinya, lalu setelah itu dia menyebutkan
riwayat Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas seperti
itu.

'P (Tentang apct), yakni tentang apakah ayat ini diturunkan

menurut anggapan kalian.

'jl3i O'-ti o-L @tnggo menengga|amkon omal-amalnya).

Maksudnya, amal-amal shalih. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan hadits
ini melalui jalur lain dari Ibnu Abi Mulaikah. Kemudian daram
kutipannya sesudah lafazh,'Amal apa?' disebutkan, "Ibnu Abbas
berkata, €i i, Ui*,ir-i5 ,t'\.ri Ff l;-:r, (sesuaru yang

dimasukkan ke dalam hatiku. Dia berkata,' 'Engkau benar wahai anak
saudaraku).

Ibnu Jarir menukil melalui jalur lain dari Ibnu Abi Mulaikah,
t fii lsi drt,lV {', *'F'it,* Jl'o& u fii 1ti i;,,,;-t' w,;b

€i it u- c-t:* |#-?;"+ ;li'& (Bahwa yang dimaksud

clengannya adalah amal. Anak keturunan Adam [manusial sangat
butuh kepada kebunnya apabila usianya telah tua dan tanggungannya
telah banyak, dan dia akan sangat butuh kepada amalnya pada hari
dibangkitkan. Dia berkata, "Engkau benar wahai anak saudaraku.").
Ibnu Jarir menukil pula melalui jalur lain dari Ibnu Abi Mulaikah, dari

lJmar, dia berkata, ii *'oU t5l & U.b ,frl,*,I qp S* ti;
;ist F|p CUrJ-;,iir ;l'o';r"J'e'rti:* (rni adatah

perumpamaan yang dibuat untuk manusia. Dia mengerjakan kebaikan
hingga ketika berada diakhir umurnya, dimana dia sangat
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membutuhkan amal shalih, moka dia pun mengerjakctn amal yung

buruk). Lalu dinukil dari jalur Atha', dari Ibnu Abbas, dia berkata,

JJJ, fr. tJ", \'J jf UU lf! S:r i,errjl _[rrr 0J., t *t jll .s.ltl J]t oL' v

lrJ.i'r.jit orr? tt Pi J;;r(Maksudnya, apakuh acla saluh seotang

diantqromu ltang mengharapkan nrcngerjakan kebqikan sepanjang

umuntya, hingga ketiko usianya telah tua dia pun mengakhirinyu

dengan amalan orang-orong yang celaka, maka dia merusak amal

kebaikannya).

Pelaiaran vane dapat diambil

l. Kuatnya pemahaman Ibnu Abbas dan kedudukannya di sisi

Umar. Dia terkadang lebih dikedepankan meski usianya masih

sangat muda.

2. Motifasi orang yang berilmu kepada muridnya untuk

mengatakan pandangannya di hadapan mereka yang lebih tua,
jika sang guru mengetahui muridnya layak untuk itu, karena

yang demikian dapat memberinya semangat dan membesarkan

jiwanya serta memotifasinya dalam mempelajari ilmu.

48. Firman Allah, tiail ,"rlr tiUl
$Mereka tidak meminta kepada manusia dengan mendesak."

(Qs. Al Baqarah 12lz 273)

ls:-&j,'i4 ..ii:;it,,s&?:,* {t'"Jc'*Ai id
Dikatakan, alhafa 'alayya, wa alaftha 'olryo, wa afufaani

bilmos'alah, artinya dia memohon kepadaku dengan mendesak.

fayu\fi kum artinya yuj hidkum (membebani kalian).
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'--o . i , o . c 3,p €.\ t . )r *j ,u-;iw oi i eri ,, *f Ji
\t &'dt',s; ,iA.L hr 'sp:r?;; ti ry:lu !ru:!r
2 , ctlj *ir, \') 96'J;lrri'4rl!'; qltcr(*ir ;J,*': *
\ -a'.i ,*- e ol,ti1,, 'r"1i ayt qr ri1 .ou^fir

,6oil ;at ojL,
4539. Dari Syarik bin Abu Namir, bahwa Atha' bin Yasar dan

Abdurrahman bin Abi Amrah Al Anshari berkata: Kami mendengar
Abu Hurairah RA berkata, Nabi SAW bersabda, "Bukanlah orong
miskin itu aclalah orong ),ang berkeliling (clari pinm ke pintu) untuk
menclapatkan sotu otau clua kurms, clan tidak pula satu atau cluo suap
ntakanan, tetopi orang yang miskin aclalah orang yang menjaga diri
(clari hal-hal yang harant dan meminta-minta). Bacalah jika kamu
nruu, yakni firman Allah, 'Mereka tidok meminta kepada manusia
dengan mendesnk'."

Keterangan:

(Bab "Mereka tidok meminta kepado manusia dengan
mendesak. Dikatakan, alhafa 'aloyya, wa alafu!7a 'alyy-a, wa a\faani
bilmas'alah, artinya dia memohon kepadaku dengan mendesak).
Dalam naskah Ash-Shaghani ditambahkan, foyuhfikum artinya
yujhidkum (membebani kalian). Ini adalah penafsiran Abu lJbaidah.
Dia berkata tentang firman Allah dalam surah Muhammad 147) ayat

36-37, t;#"6rL5,iii1iLi \ $r:-f tsi:-j 1j (Dia tidak akan

meminta harta-hartamu, dan jika dia meminta harta kepadamu lalu
menclesak kamu [supaya memberikan semuanya] niscaya kamu akan
kikir). Dikatakan; Afofaani bilmas'alah, albafa 'alayya dan alahha,
artinya adalah satu, yaitu meminta dengan mendesak. Kata alfuafa

diambil dari kata al-liftaaf (selimut). Dinamakan demikian, karena ia
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mencukupi semua sisi permintaan, sebagaimana selimut menutupi

semua badan saat digunakan.

Abu Ubaidah berkata, "Firman-Nya '/aa yas'aluunannaasa

ilhaafaa', dia berkata: Maksudnya (tidak meminta kepada manusia)

dengan mendesak." Kata ilfuaafan dalam posisi nashab (fathah), maka

bentuknya adalah rnashdar (idnitifl pada posisi haal (kata yang

menerangkan keadaan). Untuk itu, maknanya adalah mereka tidak

merninta. dalam keadaan mendesak. Mungkin juga kata itu
berkedudukan sebagai maf'ul li ojlih (objek yang menerangkan

sebab), sehingga maknanya adalah; mereka tidak meminta dengan

sebab pemaksaan. Apakah yang dimaksud adalah penafian 'meminta',
yakni mereka tidak meminta sama sekali. Atau mungkin juga sekadar

penafian meminta dengan mendesak, sehingga tidak menafikan

meminta tanpa unsur paksaan. Pengertian kedua lebih banyak

digunakan dalam percakapan. Mungkin juga maksudnya; sekiranya

mereka meminta niscaya mereka tidak meminta dengan

mendesak/memaksa. Maka tidak ada konsekuensi bahwa hal itu
terjadi.

Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadits Abu Hurairah
yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang zakal. Adapun orang

yang mengucapkan, "Bacalah jika komu mau, yakni firman-Nya,
'Mereka tidak meminta kepada manusia dengan mendesak',"

dijelaskan dalam riwayat Al Ismaili. Dia meriwayatkan dari Al Hasan

bin Sufyan, dari Humaid bin Zanjawaih, dari Sa'id bin Abi Maryam,
dengan sanad-nya... lalu dia berkata di bagian akhirnya, "Aku berkata

kepada Sa'id bin Abi Maryam, 'Apa yang engkau baca?' dia berkata,

*t-F €t::*i i-iSt ,riU.'(Berinfaktah) kepada orans-orang fakir
yang terikat (oleh jihad) di jalan Alloh'.(Qs. Al Baqarah l2l: 273).

Maka disimpulkan batrwa yang mengucapkannya adalah Sa'id bin
Abu Maryam (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini).

Imam Muslim dan Al Ismaili meriwayatkan hadits ini dari
jalur Ismail bin Ja'far, dari Syarif bin Abi Namir, "Bacalah jika kamu
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mau, 'Mereka tidak meminta kepada manusia dengan mendesak'."

Hal ini menunjukkan kebenaran apa yang ditafsirkan oleh Sa'id bin
Abu Maryam. Demikian juga diriwayatkan Ath-Thabari dari jalur
Shalih bin Syu'aib, dari Abu Hurairah, tetapi dia tidak
menisbatkannya langsung kepada Nabi SAW.

Imam Ahmad dan Abu Daud serta An-Nasa'i meriwayatkan

-dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban-
dari jalur AMurahman bin Abi Sa'id, dari bapaknya, dari Nabi SAW,
''iJi \6 zfli 1;3.& JU";,. (Barangsiapa yang meminta sementara ict

memiliki sesuatu yang bernilai satu uqiyah, maka sesungguhnya ia
telah mendesalc/memaksa). Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah

disebutkan, UJ * (Uot o ia termasuk orang yang meminta dengan

menclesak). Satu uqiyah senilai 40 dirham.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Atha' bin Yasar, dari seorang

laki-laki dari Bani Asad, melalui jalur madu'(dinisbatkan kepada

Nabi SAW), dr^il 
'Jl'rii q: \i '*t'ti ii'Ji},i (Barangsiapa

nteminta sementara ia memiliki sotu uqiyah atau yang senilai
dengannya, maka sungguh ia telah meminta dengan mendesak). lmam
Ahmad dan An-Nasa'i meriwayatkan juga dari hadits Amr bin
Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, melalui jalur marfu', ii JA ,y
"'irl,'* *'\: t:3L.\i (Barangsiapa yang meminta dan dia memiliki 40

dirham, maka dia adalah orong yang meminta dengan mendesak).

4e. Firman Allah, Ullt ??: 6t?s pi3

"Padahal Allah telah mengholalkan jual-beli dan mengharamkan
riba." (Qs. Al Baqarah I2l:275)

t t? ! .?
dJiaJl 

"Jl
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Al Muss artinya al iunuun (gila).

,\ 4Lt1r U; U,Urj ,#; h' 'qt a:;,a * a:i.i; *
t! t. 1. ,:., ' ^ ' \ '
si cr,LJr ,p *: yht e lt J;t v?; u'St *p e'y')t;'11-.

..-i' qi;Ai;
4540. Dari Masruq, dari Aisyah RA, dia berkata, "Ketika turun

ayat-ayat diakhir surah Al Baqarah tentang riba, Rasulullah SAW

membacakannya kepada manusia. Kemudian dia mengharamkan

perdagangan khamer."

Keterans.an:

';tlJit Li' (Al Mass arrinya gila).Ini adalatr penafsiran Al

Farra'. Dia berkata tentang firman Allah, g!'?k*i ,l t;i-'I

F fi'L:t ,t 'rL-JJ-(Mereka tidak dapat berdiri kecuali seperti

berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran ftekanan] penyakit

gita), yakni mereka tidak dapat berdiri diakhirat kelak. Dia berkata,

"Al Mass artinya gila. Orang Arab biasa mengatakan mamsuus, yakni

majnwun (orang yang gila)." Abu ubaidah berkata, "Al Mass artinya

gangguan dari jin." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

iiiu berkata , t3'tk; yflt t'r-,>;$-t;'Sr')fi (Orang yang memakan harta

ri!:a okan clibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila). Lalu

riinukil dari Ibnu Abdillah bin Mas'ud, dari bapaknya, dari Ibnu

Abbas, dia berkata , ,.'t-',it 6L$Plr'rL";- rsi'1*ti ol ,'*- Js '^fi

Uu:_iir (Sesungguhnya clia biqsa membaca, 'Melainkan seperti

berdirinya orang yang kemasukan syetan karena [tekanan] penyakit

gila pada hari kiamat'.).
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Adapun firman Allah, S.ltt e:*':'{t )S'S-;ij (Dan Attah

menghalalkan jual-beli clan ntengharamkan ribu), mungkin
merupakan kelanjutan sanggahan terhadap orang kafir yang berkata,

l'lt'14gJj' ;111 lsesunggultnya jual-beli samct clengan riba).

Maksudnya, mengapa riba dihalalkan dan juar-beri diharamkan? Atau
rnungkin juga sebagai bantahan terhdap mereka, karena menolak
berdasarkan akal, sementara bantahan terhadap mereka adalah
berdasarkan syariat yang tidak ada yang dapat menolak ketetapan-
Nya. Pengertian yang kedua inilah yang dipegang oleh kebanyakan
ahli tafsir. Bahkan sebagian pakar mengatakan penafsiran pertama
sangat jauh dari maksud ayat. Namun, sebenarnya tidak demikian,
kecuali jika jawaban mereka dengan firman-Nya, "'uLo; i'rt;'Fj
(Barangsiapa yang datang pada,ya peringatan..j ."ruutuhkan
kalimat yang tidak disebutkan secara redaksional, padahal dalam ayat
tersebut tidak membutuhkan kalimat yang tidak disebutkan secara
redaksional.

6f J (Beliau membacakannya). Maksudnya, membacakan

ayat-ayat itu. Dalam riwayat Syu'bah sesudah ini diberi tambahan, 
ue

.ra.:-;,ir (Di masjid). Penjelasan yang berhubungan dengannya telah

dikutip pada bab-bab tentang masjid pada pembahasan tentang shalat.
Sikap Imam Bukhari di sini berkonsekuensi bahwa yang dimaksud
dengan ayat-ayat adalah semua ayat tentang riba hingga ayat-ayat
tentang utang-piutang.

.. ?

. rl,rJt €-j.\ttil, ?;'"/ 1Xr*udian mengharamkan

perdagangan khamer). Penjelasannya telah disebutkan pada
pembahasan tentang jual-beli. Adapun pengharaman riba terjadi
sesudah pengharaman khamer. Dari sini diperoleh jawaban terhadap
mereka yang mempermasalahkan hadits diatas, karena ayat-ayat
tentang riba termasuk yang diturunkan lebih akhir dalam Al eur'an,
sedangkan pengharaman khamer lebih dahulu sebelum itu.

FATTIUL BAARI - L77



50. Firman Attab, Ulr ilr !il;
nAlluh memusnahkun riba.n (Qs. Al Baqarab l2lz276byafd *rd

(menghilalgkanya)

a$.G ,f i:F * .'t- *7Llt u.i:t- ,z-t\r ;tt::L *
), r* Cf :Ar e.tr q t1ct Lul; U;i(i ,Uu ,1fr

. F q a r#t i.;;,'.;.Jrt o1 eti *j * \,t J2
4541. Dari sulaiman, aku mendengar Abu Adh-Dhuha

menceritakan dari Masruq, dari Aisyah bahwa dia berkata, 'Ketika
turun ayat-ayat yang terakhir dari surah Al Baqmah, Rasulullah SAW
keluar dan membacakannya di masjid, lalu beliau mengharamkan
perdagangan khamer."

Keterane4n:

(Bab "Allah memusnohkan riba ", yakni menghilangkanya). lni
adalah penafsiran Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah,
"Allah memusnahkan riba", yakni menghilangkannya." Imam Ahmad
dan Ibnu Majah meriwayatkan 

-dan dishahihkan oleh AI Hakim-
dari hadits Ibnu Mas'ud melalul j,fur yang marfu' (dinisbatkan

kepada Nabi SAWI, * jt'q"iti'g'oft r;]r 11 (sesungguhnya riba

meskipun banyok, tetapi akhirnya akan sedikit).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah yang

disebutkan sebelumnya dari jalur lain dari Al A'masy, dan maksudnya

adalah mengisyaratkan bahwa ayat ini termasuk bagian ayat-ayat yang

disebutkan Aisyah.
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51. Firman Allah, dfli At Cf u"Vr.tti;6

uMaka umamkan Oot *o Alloh aoo n*ut-Nyo u*on

memerangima.'(Qs. Al Baqarah l2lz 279),yakni t-i&ti
(kaahfilah).

,tt';f;;At.)r fI q Lrflr
o,1. -1..,t,..'... o,?..*.*Jl j ;_.tiiJl ;-?': c-t^*.---Jl

U;i (i'Uu'";llG'*

4542. Dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dari Aisyah, dia
berkata, "Ketika diturunkan ayat-ayat terakhir dari surah Al Baqarah,
Nabi SAW membacanya di masjid, dan mengharamkan perdagangan

khamer."

Keteransan:

(Bab "Maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan
memerangimu", yakni ketahuilah). Ini adalah penafsiran kata

fa'dzanuu menurut qira'ah yang masyhur. Abu Ubaidah berkata,
"Makna 'fa'dzanuu' adalah yakinilah". Hamzah dan Abu Bakar
menukil dari Ashim, 'fa'aadzinuu", yakni kabarkan kepada selain
kalian dan beritahukan kepada mereka. Namun, penafsiran yang
pertama lebih jelas dalam menafsirkan maksud redaksi hadits.
Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah dari gurunya
yang lain.

€'**j* '$r .,t;
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52. Firman Allah, ; ,y:U'oi', {; A;:W a:# :S o€'c,,1i

oJr&lru r-5 .J! ISJ

"Datr jiko (orang berutang itu) dalanr kesukoran, mako beriloh
tangguh sampai dia berkelapsngan. Don menyedekahkan (sebagian

otau semua utang) itu, lebih haik bagintu, jika kamu mengetahui."
(Qs. Al Baqarah [2]: 280)

. ,: -,'_.i, -, ' 
.i o

atj o i.Jr o.lf -t>t J

f;tqirt;'|;
4543. Dari Masruq, dari Aisyah, dia berkata, "Ketika

diturunkan ayat-ayat terakhir dari surah Al Baqarah, Rasulullah SAW
membacakannya kepada kami di masjid, kernudian beliau

mengharamkan perdagangan khamer."

Keteransan:

(Bab "Dan jika [orang berutang itu| dalam kesukarsn, maka

berilah tangguh sampoi dia berkelapangon.'). Demikian tercantum

dalam riwayat Abu Dzar. Adapun selainnya mengutip sisa ayat. lni
adalah berita yang bermakna perintah. Maksudnya, jika orang yang

memiliki utang riba dalam keadaan sulit, maka tunggulah hingga dia

rnendapatkan kemudahan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin
Yusuf, dari Sufyan, dari Manshur dan Al A'masy, dari Abu Adh-
Dhuha, dari Masruq, dari Aisyah. Dalam riwayat Abu Dzar
disebutkan, "Dan Muhammad bin Yusuf berkata." Sementara dalam

riwayat selainnya disebutkan, "Muhammad bin Yusuf berkata kepada

kami." Dia adalah Al Firyabi, dan Sufyan adalah Ats-Tsauri. Kami
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'J- 

"4, e d; A

telah meriwayatkannya dengan sanad yang nruushul dalam penafsir Al
Firyabi melalui sctnad ini.

53. Firman Allah, i' Jt 4 oh|i r3'y-tfit,

"Darr peliharalah dirimu darf fudzn| ,orf terjadi pada) hari yang
pada woktu itu komu senruo dikembalikan kepada Allah.n (Qs. Al
Baqarah l2l: 280)

;i ilut i:L?nt'oe, {* /.t*
i'!',i'3', 

^5L.r-l-1/-

4544. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ayat terakhir yang
turun kepada Nabi SAW adalah ayat tentang riba."

Keterangan:

(Bab "Dan peliharalah diri kamu dari [adzab yang terjadiJ
pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikentbalikctn kepada

Allah."). Mayoritas ulama membacanya 'turja'uun' (kamu

dikembalikan). Sementara Abu Amr membacanya 'tarji'urm' (kamu

kembali).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Qabishah, dari
Uqbah, dari Sufyan, dari Ashim, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas.
Sufyan adalah Ats-Tsauri, sedangkan Ashim adalah Ibnu Sulaiman Al
Ahwal.

/* /.t ,;f (Dari lbnu Abbas). Demikian dikatakan Ashim dari

Asy-Sya'bi. Adapun Daud bin Abi Hind menyelisihinya dalam
riwayat dari Asy-Sya'bi, dia mengatakan, "Dari {Jmar." Riwayat ini
dikutip Ath-Thabari , u.l)t bu1 ,lirAr 4'J'J 6 i\ 4 og (Aclapun ayat

Al Qur'an yang terakhir turun adalah ayat-ayat tentang riba).
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Namun, sanad rirvayat ini munqatfti' (terputus), karena Asy-Sya'bi

tidak benemu umar.

6.')t {t *j f irrt .,p 4t * U'i f y\ (Ayat terakhir vuns

turun kepacla Nabi SAW aclalah ayat tentang riba). Demikian Imam

Bukhari memberi judul bab seraya mengutip ayat, "Dan peliharaluh

tliri kamu clari [adzab yang teriadtJ pacla hari yang pada waktu itu

kcunu semuo ctikembalikan kepacla Allah." Lalu dia meriwayatkan

hadits dengan redaksi seperti ini. Barangkali dia ingin

nrenggabungkan dua pendapat Ibnu Abbas, karena telah dinukil dari

Ibrru Abbas seperti itu, lalu dinukil lagi darinya melalui jalur lain

dengan redaksi, t'f*'i 'i';tfir21 ;L', ^2i' 
i'' u,Lr d' * U'j ! ii

(1' ;lH (Ayat yang terakhir trtrun kepada Nabi SAI4 "Dan

peliharalah cliri kamu dari [adzab yang terjadiJ pada hori yang pada

v,aktu itu kamu sentua dikembalikan kepada Allah".).

Ath-Thabari meriwayatkannya melalui beberapa jalur dari Ibnu

Abbas. Demikian pula dia menukil melalui beberapa jalur dari

sekelompok tabi'in dan ditambahkan dari Ibnu Juraij, dia berkata,

Jr;l i; Liil; c-(; At'p'k- (Mereka mengatakctn bahwa betiau SAW

htctup snrrdohrryo ,rlo*o 9 malam). Senada dengannya dikutip lbnu

Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair. Kemudian dinukil dari selainnya

lebih sedikit dari itu, tetapi ada juga yang menambahkannya, bahkan

ada yang mengatakan selama 2l hat'', dan ada juga yang mengatakan 7

hari.

Untuk menggabungkan kedua pendapat ini dikatakan bahwa

ayat ini adalah penutup ayat-ayat yang turun tentang riba, karena ia

masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Adapun keterangan

yang akan disebutkan pada akhir surah An-Nisaa' dari hadits Al
(g h' U w';k -il q, ;i'ti"r;. ui.j't-' +1Bara', aJY3r .,1 6H li,r .ti o;il.e; U

(Surah yang terakhir turun adalah Bara'ah dan ayat yang terakhir

turun adalah, 'yastaftuunaka qulillahu yuftiikum fii al kalalah'

(mereka bertanya kepadamu, maka katakanlah Allah memberi fatwa
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kepada kamu tentang kalalah), dapat digabungkan dengan perkataan
lbnu Abbas, bahwa kedua ayat ini turun bersamaan. Dengan demikian,
mungkin dibenarkan bahwa keduanya adalah yang terakhir jika
dinisbatkan kepada selain keduanya.

Mungkin juga ungkapan 'terakhir' pada surah An-Nisaa',
terkait dengan masalah hukum waris. Berbeda dengan ungkapan
'terakhir' pada surah Al Baqarah, dan mungkin juga yang terjadi
sebaliknya. Namun, pendapat pertama lebih kuat, karena ayat dalam
surah Al Baqarah mengisyaratkan wafatnya Nabi SAW, sehingga
berkonsekuensi penutupan turunnya ayat.

Ibnu Abdussalam meriwayatkan bahwa Nabi SAW masih
hidup 2l hari sesudah ayat tersebut turun. Ada juga yang mengatakan
7 hai. Mengenai keterangan yang disebutkan tentang surah 'Hir+ ril

#'l i' (Apabita datang pertolongan Attah dan kentenangan),bahwa

ia adalah surah yang terakhir turun, maka saya akan menyebutkan hal-
hal yang berkaitan dengannya ketika menafsirkannya.

Catatan

Maksud ungkapan 'terakhir' berkenaan dengan ayat riba
adalah yang terakhir turun di antara ayat-ayat tentang riba dalam surah
Al Baqarah. Adapun hukum tentang haramnya riba telah turun jauh
sebelum itu sebagaimana diindikasikan firman Allah dalam surah Aali
Imraan ayat 130 ketika berbicara tentang kisah Uhud, I rgii G-yt $ U"

zibtgi rjU^+i ri;r t*'rs (Hai orang-orang yang beriman, janganlah

kamu makan riba dengan berlipat ganda).
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54. Firman Allah, h' : *:(i,ri6# "ri "€*iii r4v tlu"t:l.s
t i o, ), ."* ', r t-,,.ri 

c ; .lS . )e Ar I r(d i'i qti-: 
"t3,- ;i WJ" ;t' v \> J '.)

"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu alau

kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat

perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu ittt. Maka Allah
mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang

dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesrralr." (Qs.

Al Baqarah [2]: 284)

t
2 ,. z ,. -

'*'s*s
q1r

qr h' , b',.:), et .>:\ .r ,trj * ;.*\t o\'; f(JtJ-.,u

t t-o trioL t-oi o ,o1.,4,.t rc.(# ii Fii e 6 tret ;.tfg ,-.; ji qii |r jl
4545. Dari Marwan Al Ashfar, dari seorang laki-laki di antara

sahabat Nabi SAW, dia adalah Ibnu Umar, "Sesungguhnya ayat ini
telah dihapus;'Jika kamu menampakkan apa yang ada dalam hati

kamu at au menyembunyikannva' ."

Keterangan:

(Bab Firman Allah "Jika kamu menampakkan apa yang ada

dalam hati kamu atau menyembunyikannya".).Demikian dinukil oleh

Abu Dzar. Adapun periwayat selainnya menukil ayat ini hingga

kalimat, "Berkuasa atas segala sesuatu."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Muhammad, dari

An-Nufaili, dari Miskin, dari Syu'bah, dari Khalid Al Hadzdza', dari

Marwan Al Ashfar, dari seorang laki-laki di kalangan sahabat.

Kebanyakan perirvayat menukil pada sanad ini, "Muhammad

menceritakan kepada kami", dan hal ini ditegaskan AI Ismaili dan

Abu Nu'aim serta selain keduanya. Kemudian dalam riwayat Abu Ali
bin As-Sakan, dari Al Farabri, dari Al Bukhari disebutkan, "An-
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Nufaili menceritakan kepada kami", dan tidak tercantum nama

"Muhammad", namun yang benar adalah riwayat yang

menyebutkannya. Barangkali Ibnu As-Sakan mengira bahwa

"Muhamrnad" yang dimaksud di sini adalah Imam Bukhari. Oleh

karena itu, dia menghapusnya. Padahal tidak demikian berdasarkan

apa yang telah saya sebutkan.

Abu Ali Al Jiyani menyebutkan bahwa lafazh, "Muhammad"

tidak tercantum juga dalam riwayat Abu Muhammad Al Ashili, dari

Abu Ahmad Al Jurjani, dan dia mengisyaratkan bahwa yang benar

adalah riwayat yang menyebutkannya. Perkataan Abu Nu'aim dalarl

kitab Al Mustakhraj berkonsekuensi bahwa sebagian riwayatnya dari

Al Jurjani adalah akurat dan tercantum juga dalam riwayat An-Nasafi

dari Al Bukhari. Kemudian te{adi perbedaan tentangnya. Al
Kullabazi berkata, "Menurutku, ia adalah Ibnu Yahya Adz-Dzuhali."

Dia berkata, "Al Hakim berkata kepadaku, 'Ia adalah Muhammad bin

Ibrahim Al Busyanji." Dia juga berkata, Hadits ini termasuk yang

didiktekan Al Busyanji di Naisabur." Al Hakim menyebutkan

perkataan ini dalam kitabnya At-Tarikh, dari gurunya, Abu Abdillah

bin Al Akhram. Perkataan Abu Nu'aim berkonsekuensi bahwa dia

adalah Muhammad bin Idris Abu Hatim Ar-Razi, karena dia

meriwayatkannya dari jalur ini. Kemudian dia berkata, "Al Bukhari

menukilnya dari Muhammad, dari An-Nufaili." Adapun nama Nufaili
adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Nufail, yang dipanggil

Abu Ja'far. Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari dan juga

syaikhnya Miskin bin Bukair Al Harrani, kecuali hadits ini.

Imam Bukhari berkata dalam sanad hadits ini, "Syu'bah

menceritakan kepada kami." Sementara Abu Ali Al Jiyani berkata,

"Disebutkan dalam riwayat Abu Muhammad Al Ashili, dari Abu

Ahmad, "Miskin dan Syu'bah menceritakan kepada kami." Lalu dia

menuliskan di antara barisnya, "Aku kira dia adalah Syu'bah." Abu

Ali berkata, "Inilah yang benar dan tidak diragukan. Miskin yang

disebutkan di tempat ini hanya meriwayatkan dari Syu'bah."
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f\t oq.,, * (Dari Marwan Al Ashfor). Dia telah disebutkan

dalam pernbahasan tentang haji, dan dia tidak memiliki riwayat dalam

Shahih Bukhari kecuali hadits ini, dan satu hadits lagi pada

pembahasan tentang haji.

'* i.t *3'&1 y\t ,p ,it uaJi4 Ft';rjt (Dari

seorang laki-laki diantoro sahabat-sahabat Nabi SAW, dia adalah

Ibru (Jmar). Belum jelas bagi saya, siapa yang menegaskan bahwa dia

adalah Ibnu Umar, karena riwayat sesudah ini disebutk an,'ral 'i.t 
+i

(Aku mengiranya lbnu Untar). Menurut saya, pendapat yang

menyatakan bahwa dia adalah Ibnu Umar, masih disangsikan, karena

disebutkan bahwa Ibnu Umar tidak mengetahui jika ayat ini dihapus.

Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur Mujahid, dia berkata, ,P'*t
.uE.t <e'fu 3i'€.Ji d 6 'rq ot:>i'i'* .rt'rie * ,|ii ,t? i.t
e't f a' *& ar Jr-.r Q*i 

"r1; 
u;i 'li ailr :l tl :a* s.r')ut

ry rj'i,j'1, qi! '4 r;;* tP ,ufu )t'J'y't u-,riu'1ri,.t:, vTi

(q,-n|rl * 1i,' l;i( ry fu-l' :*W ,f;ui lJtit (Aku mctsuk

kepacla lbnu Abbas dan berkata, "Aku berada di sisi lbnu Umar dan

clia membaca, 'Dan jika kantu menampakkan apa yang ada dalam

hati kamu atau menyembunyikannya', maka dia menangis. Ibnu Abbas

berkata, 'Ketika ayat-ayat ini tunm, maka sahabat-sahabat

Rasulullah sangat risau. Mereka berkata; Wahai Rasulullah, kita

celaka, sesungguhnya hati kami bukan berada di tangan kami'. Beliau

bersabda, 'Katakanlah; kami dengar dan taat'. Maka mereka pun

mengatakannya. Kemudian ayat itu dihapus dengan ayat, 'Allah tidak

mentbebani seseorang kecuali sesuai kesanggupannya'.). Substansi

riwayat ini terdapat dalam riwayat lmam Muslim, dari Sa'id bin

Jubair, dari Ibnu Abbas tanpa menyinggung kisah Ibnu Umar.

Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad yang shahih dai Az-

Zthi bahwa dia mendengar Sa'id Ibnu Marjanah berkata, "Aku

berada di sisi Ibnu Umar, maka dia membaca ayat,'Dan iika kamu
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,ilenompokkan apa yang ada dalam hati kumtt alau

nrcnvemhunyikonnyLt '. Dia berkata, 'Demi Allah, jika Allah memberi

sanksi atas kita dengan sebab ini, niscaya kita akan celaka', kemudian

dia menangis hingga terdengar isakkannya. Aku berdiri hingga datang

kepada lbnu Abbas dan menceritakan kepadanya apa yang dikatakan

Ibnu Umar dan apa yang dilakukannya ketika membaca ayat itu. Ibnu

Abbas berkata, 'Semoga Allah memberi ampunan kepada Abu

Abdurrahman, sungguh kaum muslimin merasa berat ketika ayat ini
turun, sama seperti yang dia rasakan. Maka Allah menurunkan ayat;

Allah ticlak nt embebani s es eorong kecuali s esuai kes a nggupafinlts'."

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, dia

berkata, "Ketika turun ayat 'Milik Alluh apa yong di langit clan apa

yang di bunti', maka hal itu terasa berat bagi sahabat-sahabat

Rasulullah SAW." Kemudian dia menyebutkan kisah tersebut secara

panjang lebar dan didalamnya disebutkan, "Ketika mereka telah

mengerjakannya, maka Allah menghapusnya dan menurunkan firman-
Nyu, 'Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai

kesanggupannya... hingga akhir surah'." Akan tetapi tidak disebutkan

kisah Ibnu Umar. Mungkin awalnya Ibnu Umar tidak mengetahui

kisah ini, kemudian ketika hal itu jelas baginya, maka dia pun

menyatakan demikian. Oleh karena itu, ia termasuk riwayat mursal
sahabat.

55. Firman Allah, q1

"Rasul telulr beriman kepada Al Qur'an yang diturunkan
kepadanya dari Tuhannyu." (Qs. Al Baqarah [2]: 285)

., ,
,:el'.i- U,i :J,;i-: .t:riL ' f.c\.:u"V j1

Ibnu Abbas berkata, "Ishran artinya pe{anjian." Dikatakan,

"Ghufraanaka artinya ampunan-Mu, berilah ampunan kepada kami.

u 4t;Sti q li":)t et

Jv),f iu
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4546. Dari Maru'an Al Ashfar, dari seorang laki-laki diantara

sahabat Rasulullah SAW -dia berkata: Aku kira dia adalah Ibnu

Umar- "Jiko komu ntenampakkan apa yang ada dalam hati komu atau

nrenyembunyikunnyci', dia berkata, 'la dihapus oleh ayat

sesudahnya'."

Keterangan:

(Bab "Rasttl telah beriman kepada Al Qur'an yang diturunkan

kepadanya dari Tuhannya."). Disebutkan hingga akhir surah ini.

r:tao : (yl:aV jr'JLeiQbnu Abbas berkara, "Ishran artinya

perjanjian). Ath-Thabari meriwayatkannya dari jalur Ali bin Abi

Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, t?l_f.4t J,;.i 11 (Dan

jangan bebankan kepada kami ishran), yakni r:t$ Qterianjian). Asal

arti kala ishr adalah sesuatu yang berat, lalu kata tersebut juga

digunakan untuk sesuatu yang kuat. Penafsirannya dengan perjanjian

adalah menafsirkan sesuatu menurut konsekuensinya, karena untuk

memenuhi suatu perjanjian adalah suatu perkara yang berat. Ath-

Thabari meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij tentang firman-Nya,

"ishran", dia berkata, "Perjanjian yang kami tidak mampu

melaksanaknnya."

"'*t 
,|!s'ji,i Ul$ :)ti-y (Dikatakan ghufrctanaka, yakni

ampunan-Mu, berilah ampunan kepada kami). Ini adalah penafsiran

Abu Ubaidah tentang firman Allah, 'Ghufraanaka', yakni ampunan-

Mu. Maksudnya, berilah ampunan kepada kami.
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A1 Farra' berkata, "Kata ght{t'uanaka adalah bentuk mushrktr
(infinitifl yang berfungsi sebagai perintah, maka dibaca dalan.r nus'hah

(tanda fathah). Sibawaih berkata, "Maksudnya, ampunilah dengar:

ampunan-Mu." Dikatakan juga mungkin disisipkan kalimat berita.
yakni Kami memohon ampunan kepada-Mu dari ampunan-Mu.

rrr., ! fr qi' \4:;h; (lcr tlihupus oleh ayat sesutlahnyu).

Penjelasannya telah diketahui dari hadits Ibnu Abbas dan hadits Abu
Hurairah yang disebutkan terdahulu. Maksud, 'Ia dihapus', yakni

dihilangkan kesulitan yang rnenjadi kandungannya. Lalu diisyaratkan
meski hal itu akan dihisab, tetapi ia tidak diberi sanksi. Demikian
yang dikatakan Ath-Thabari sebagai upaya menghindari adanya

nasakh (penghapusan) dalam kalimat berita. Padahal mungkin dijarvab
bahwa meski ia adalah kalimat berita, tetapi ia mencakup hukum.
Bagaimana pun suatu berita bila mengandung hukum, maka mungkin
terjadi nasakh sebagaimana halnya hukum-hukum yang lain. Adapun
berita yang tidak dimasuki nasakh (penghapusan) adalah berita yang

tidak mengandung hukum. Seperti berita tentang umat-umat terdahulu
dan yang sepertinya. Mungkin juga yang dimaksud nasakh
(penghapusan) dalam hadits di atas adalah pengkhususan. Karena
generasi awal menggunakan kata 'nasakh' (penghapusan) dalam
berbagai makna. Adapun yang akan dihisab dari hal-hal yang
disembunyikan manusia, adalah sesuatn yang menjadi tekadnya dan
hendak dilakukannya, bukan perkara yang terbetik dalam hati.
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Kata tuqaah dan taqiyyah adalah semakna. Shirr arttnya hawa

dingin. Syafa hufrath (tepi lubang) sama dengan syafa ar-rakiyah (tepi

sumur), yaitu pinggirannya. Tubawwi' artinya menjadikan tempat

berkumpul (tentara). Al Musawwam adalah yang memiliki ciri-ciri

baik berupa tanda, atau bulu, atau apa saja. Kata ribbiyyuun (sejumlah

besar) adalah bentuk jamak, sedangkan bentuk tunggalnya adalah

ribbiy. Tahussunahum artinya kalian membunuh mereka hingga tidak

tersisa. Ghuzzan (para prajurit), bentuk tunggal dari kata ghaazin

(orang yang berperang). Sanaktubu maa qaalua (Kami akan menulis

apa yang mereka ucapkan), yakni memeliharanya. Nuzulan artinya

ganjaran, dan boleh juga bermakna "diturunkan", seperti kalimat,

"munazzalun min indillaah " (diturunkan dari sisi Allah), juga kalimat,

"anzaltuhu" (aku menurunkannya). Mujahid berkata, "Kalimat, 'Al
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Khail Al Musawamah' (kuda-kuda yang diberi tanda) adalah kuda-
kuda yang bagus." Ibnu Jubair berkata, "Kata hashuuran artinya orang
yang tidak mau bercampur dengan perempuan (menahan diri dari
hawa nafsu)." Ikrimah berkata, "Min faurihim' artinya dari kemaratran

mereka pada perang Badar." Mujahid berkata, "Makna 'Mengeluarkan
yang hidup dan yang mati', yakni dari nuthfah (air mani) keluar dalam
keadaan mati, dan mengeluarkan yang hidup darinya." Al lbknar
artinya awal fajar. Al 'Asyiyyi artinya [saat] matahari condong. Aku
kira hingga terbenam.

Keteransan:

(Surah Aali Imraan. Bismillaahirrahmaanirrahiim). Demikian
yang disebutkan Abu Dzar, tetapi saya tidak melihat penyebutan

' basmallah' pada riwayat selainnya.

\7+ ghirr artinya hawa dingin).lniadalah penafsiran Abu

Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah Aali Imraan

[3] ayat Lfi,'t' V f-l ,f (Seperti angin yang mengandung

'shirr'), " t'1, i";' tll (Ash-Shirr artinya hawa yang sangat dingin),, .

W'; 'li f')t t;z E:* rLs 6yayo hufratin [tepi tubangJ

sama dengan syafa ar-rakiyah [tepi sumur] dan ia adalah
pinggirannya). Kebanyakan periwayat menukil dengan lafazh

fuarfuha. Sementara An-Nasafi menukil dengan lafazh jurufuha,
namun versi pertama lebih tepat. Al Jurf (lereng bukit) yang
dinisbatkan kepadanya kata syafa pada ayat lain adalah selain syalb
yang terdapat di tempat ini. Abu Ubaidah berkata tentang firman
Allah dalam surah Aali Imraan [3] ayat 103,6,'r-]i UJ 6epi lubang),

yakni syafa juruf.Hal ini berkonsekuensi adanya kesamaan antara
keduanya dalam penisbatan, karena indikasi katajurufberbeda dengan
indikasi kata hufrah. Sebab kata syafa terkadang disandarkan kepada
bagian atas sesuatu, seperti firman Allah dalam surah At-Taubah [9]
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ayat 1 Og, J'; tii (tepi jurang), dan terkadang juga dinisbatkan

kepada bagian bawah sesuatu, seperti firman-Nya, 6,';i ti-t (tepi

lubang). Kata syctfa digunakan juga dengan arti 'sedikit', misalnya

dikatakan, "Tidak tersisa darinya sesuatu selain syafa",yakni selain

sedikit. Terkadang juga digunakan dengan arti 'dekat', misalnya

'asyfao alaa kadza I yakni dia mendekati tempat ini.
,'2. ,l l,ff:', i1, ir:-i zrs')- (Tubawwi' artinya menjadikan tempat

berkuntpttl [tentaraJ).Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah. Dia berkata

tentang firman Allah dalam surah Aali tmraan [3] ayat t}t, oi-ti\1'1

.ttliil '-rerl; ;o+ii' 'u';3'OSi g,, (Dan [ingatlah], ketika kamu berangkat

poda pagi hari dari (rumah) keluargantu akan menempatkan para

mukmin pada beberapa tempat untuk berperang), yakni engkau

mengatur mereka dalam barisan dan menyusun pasukan."

Ulama selainnya berkata: Tubawwi' artinya menempatkan.

Dikatakan, bawwa'ahu artinya dia menempatkannya. Asalnya dari

kata al mubaa'ah, artinya tempat kembali. Adapun maqaa 'id bentuk
jamak dari kata maq'ad, artinya tempat duduk. Sebagian masalah ini
telah dipaparkan pada pembahasan tentang perang Uhud.

& :tit'gint oilt (Kata ribbiyyuun adalah bentukiamak,

dan bentuk tunggalnya adalah ribbiy). Ini juga penafsiran Abu

Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah Aali Imraan

[3] ayat 146,"9?li:e'#6Q ,1ig) (Dan berapa banyak nabi

yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari
p en gikut [nya]). Dia berkata, U I 6yt t i It b,;;i, o -ff]t (Ribbiyyun

artinya kelompok yang jumlahnya sangat besar. Bentuk tunggalnya

adalah ribbiy). Pelafalan seperti bentuk jamak merupakan qira'ah
jumhur. Sementara dinukil dari Ali dan sekelompok ulama dengan

kata 'ribbiy', tetapi ia merupakan perubahan daripada 'penisbatan'

pada kedua bacaan itu, jika ia dinisbatkan kepada kata'ar-rabb', dan

berdasarkan inilah qira'ah Ibnu Abbas dengan lafazh 'rabbiyyuun'.
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Dikatakan juga bahkan ia dinisbatkan kepada kata ar-rubbah/ar-
ribbah, artinya kelompok. Jika demikian halnya, maka tidak ada
perubahan dalam penisbatan.

)Ui'e*:*lqir* (Tahussuunahum artinya kanru

membunuh mereka hingga habis). Hal ini tercantum sesudah kalimat,
'waahiduha ar-ribbiy' (bentuk tunggalnya adalah ribbiy), dan ia
adalah penafsiran Abu Ubaidah juga. Dia menyebutkan seperti ini
disertai tambahan, "Dikatakan,'hasasnaahum min indi aakhirim',
yakni kami membunuh mereka hingga tak tersisa seorang pun." Hal
itu telah dipaparkan pada pembahasan perang Uhud.

Urri tl;i Qhurron [para prajuritJ benruk nnggalnya adalah

ghaazin [orang yang berperangJ).Ini juga penafsiran Abu Ubaidah.
Dia berkata tentang firman Allah dalam surah Aali Imraan [3] ayat

$6, f*,;tE'ri lltau mereka berperang). Kata ,ghuzzan, tidak

dimasuki dhammah maupun kasrah, karena bentuk tunggalnya adalah
ghaazin. Ia sama seperti kata qaa'il dan qaul. Demikian pernyataan
Abu Ubaidah.

Namun, mayoritas ulama membaca ghuzzan, yakni
menggandakan huruf za' yang merupakan bentuk jamak dari kata
ghaazin dan diqiyaskan kepada ghuzaat.

Sementara Al Hasan dan selainnya membacanya ,ghttzan'.

Dikatakan, huruf za' sengaja tidak digandakan untuk menghindari
kesulitan pengucapan. Sebagian lagi mengatakan, asalnya adalah
ghuzaat, tetapi huruf akhirnya dihapus.

'b1tt",rrf6 u; 'l=ku (Kami akan menuris apa yang mereka

katakan, yakni akan memelihara).Ini adalah penafsiran Abu Llbaidah
juga. Namun, dia menyebutkan sayuktabu (akat dituliskan), yakni
dalam bentuk pasif, dan ia adalah qira'ah Hamzah. Dia juga
membaca, 'qatluhum' dengan tanda 'dhammah' karena dikaitkan
kepada kata sambung, sebab ia berada pada posisi nashab (fathah).
Adapun qira'ah jumhur adalah sanaktubu (kami akan menuliskan)
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yakni untuk pembicara dan menunjukkan pengagungan, lalu lafazl"t

berikutnya dibaca qatlahum, yakni menggunakan landa fathuh, karena

dikaitkan dengan posisi kata sambung.

Penafsiran 'menulis' dengan arti 'memelihara' merupakan

penafsiran dengan konsekuensinya. Hal seperti ini sangat banyak

dalam percakapan orang Arab.

^lti':l'tts i'*'u JFt\j"*.n(f \i @uzulan ctrtinvct

gunjarun. Bisa juga bermakno tlu'un seperti kato 'tttunazzulun min

inclilluoh' fcliturunkctn cluri sisi AllahJ, dan juga seperti perkataan

kantu, 'rmzctltuhu' faku menurunkannyuJ). Ini adalah perkataan Abu

Ubaidalr sesuai dengan redaksinya. An-Nuzttl adalah sesuatu yang

disiapkan untuk yang singgah, yaitu tamu. Kemudian penggunaannya

meluas sehingga digunakan juga untuk makanan, meskipun tidak

disiapkan bagi tamu.

Sehubungan dengan kata nuzul terdapat dua pendapat; Ada

yang mengatakan ia adalah bentuk mashtlar (infinitifl. Sedangkan

pendapat lain mengatakan ia adalah jamak dari kata naazil. Kemudian

pelafalan kata nuzul dengan rutzulan pada ayat ini terdapat beberapa

pendapat, di antaranya;

Pertama, ia dalam posisi manshttb (fathah) karena

kedudukannya sebagai mashdar yang memberi pengukuhan. Sebab

makna, "ot-H @agi mereka surga-surga), adalah kami

menempatkan mereka di surga-surga tempat tinggal. Atas dasar ini

dipahami penakwilan pertama, karena maknanya; mereka ditempatkan

di surga-surga yang telah disiapkan rezeki dari Allah.

Kedua, ia adalah haal (kata yang menjelaskan keadaan) yang

menjelaskan kata ganti pada kata fiiha (padanya), dan maknanya

adalah kedudukan. Kata nuzul adalah bentuk mashdar yang bermakna

maf'ul (objek), dan inilah yang sesuai dengan penakwilan kedua.
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AQt,;:;:it'..a:11 @l Khuit al nnrsav,wemah fhrclu-kudct ynrg rtrberr

tandal. Al Mttsctwwal artiny,a yang memiliki ciri-ciri, baik bentpa

tanda, atau bulu, atau apu saja. Mujahiel berkata, "Al Khail Al
Musawwanruh adalah kuda yang bagus." Sa'id bin Jubair dun

Abdullah bin Abdun'ahman bin Abza berkata, "Al Musawv,arnah

adalah ycmg cligembalakan"). Penafsiran pertama, Abu Ubaidah

berkata, "Al Khail Al Musctwwamah adalah yang diberi tanda berupa

ciri-ciri tertentu." Dia juga berkata tentang firman Allah dalam surah

Aali Imraan [3] ayat 725, gp'j,-. S';Xit p (ntalaikat yang ntemctkai

tandu), yakni memiliki ciri-ciri yang dapat dikenali. Al Musctwwom

artinya yang dapat dikenali dengan tanda-tanda, atau bulu, atau apa

saja.

Mengenai Perkataan Mujahid, kami riwayatkan dalam kitab
Tafsir Ats-Tsauri satu riwayat dari Abu Hudzaifah dengan sanad yang
shahih. Demikian juga diriwayatkan Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri.

Sedangkan perkataan Ibnu Jubair dinukil dengan sanad yang maushul
oleh Abu Hudzaifah melalui sanad yang shahift sampai kepadanya.

Adapun perkataan Ibnu Hafshah dinukil dengan sanad yang maushul
melalui jalurnya. Dia menyebutkan yang sepertinya dari Ibnu Abbas
melalui jalur Al Aufi. Abu Ubaidah berkata, "Mungkin juga makna
mu s aww am a h adalah di gembalakan.

,t3r gt-t Lb) ,k i.t rf 'J\t', 
(Sa'id bin Jubair berkata,

"Hashuuran artinya tidak mencampuri wanita). Hal ini tercantum

sesudah menyebutkan kata musawwamah. Ia dinukil dengan sanad
yang maushul oleh Ats-Tsauri dalam tafsimya dari Atha' bin Abu
Sa'id, dari Sa'id bin Jubair. Asal kata al fuashr adalah menahan dan

mencegah. Kata ini digunakan jugu untuk orang yang tidak
mencampuri wanita, baik disebabkan tabiatnya, seperti impoten, atau

karena perbuatannya yang bersungguh-sungguh dalam beribadah dan
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melawan nafsunya. Makna kedua inilah yang dimaksudkan sebagai

sifat Yahya AS.

)u ?'i-W q eiP U i;t': JLrr Qkrimah berkata, "Min

frnrrihim' [dengun seketikal artinya dengan kemarahan mereka puda

perong Badar"). Ath-Thabari menukil dengan sanad yang maushul

dari jalur Daud bin Abi Hind, dari Ikrimah, tentang ftrman Allah

dalam surah Aali Imraan [3] ayat 125,;ii eiP',-i A1 (Dan

nrcreka dotang [menyerang kamuJ clengan seketika itu juga), dia

berkata: Kedatangan mereka yang seketika itu terjadi pada perang

Uhud, dimana mereka marah menuntut balas atas kekalahan pada

perang Badar.

Abd bin Humaid meriwayatkannya dari jalur lain dari Ikrimah

tentang firman-Nya, t-ii, e:i q, dia berkata, r,ib'g'-i'1 gt lOengan

wajah-wctjah mereka ita). Asal arti kata al faur adalah tergesa-gesa

dan terburu-buru. Dari sini diambil kata, "faarat al qidr" (periuk

mendidih). Ia digunakan untuk mengungkap kemarahan, karena orang

yang marah biasa terburu-buru untuk segera melampiaskan

kemarahannya.

'rj' 
q L*'t'* L'.X Pt U 4t n';-:t Lry-;r't$3te')

(Mujahid berkata: Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yakni

nuthfah [air maniJ keluar dalam keadaan mati, dan mengeluarkan

yang hidup darinya). Pernyataan ini dinukil dengan sanad yang

maushul oleh Abd bin Humaid dari jalur Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah dalsm surah Al An'aam [6] ayat 95,

A, q It aF) l, q e, L7-O,t*getuarkan yang hidup ctari

yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup). Dia berkata,

,Ui(ii /6t qrlt'8,s#t t;"i*:'tiirLJ' (Manusia yang

hidup berasal dari nuthfah [air maniJ yang mati dan nuthfah yang

mati berasal dari manusia yang hidup).
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a|F oi Jt .r::rr &'g;jrt, ft )'11]u*lr (At lbkactr ctrrirnct

owol fcjar. Al 'Asyil,yi urtinys conclongnl,tt mutahuri hinggu
terbenam). Hal ini tercantum juga pada selain riwayat Abu Dzar. Hai
ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang arval mula penciptaan.

l. Firman Ailah, flr;g; Aq '^b

"Di rttara (isi) nya ada ayat-ayat yartg muhka'mut.,,

(Qs. Aali Imraan [3]: 7)

W.'^Lx.'i:';- (brl{r:ii ;i:> .rr.aV jy;i' :Lr;.1 'JL-')

);11211 if : J* d{'r1;,"r-uir t\:r4Js) ,,)6 l:;{
.sG i,-iirjfj,tjir u-itr d'-F3pfif air *;;t
o jt+-,rlr 1) :qt (y, 1ry,, b rg; .eV,: ili,-:i;

.e.thi ojfr) : "u.j: o&(#' d
Mujahid Berkata; Halal dan Haram. ,,Dan lainnya

Mutasyaabihat", sebagiannya membenarkan sebagian yang Lain,
seperti Firman Allah, "Dan tidak ada yang disesatkan oleh Ailah,
kecuali orang-orang yang fasift." (Qs. Al Baqarah [2): 26) dan seperti
Firman-Nya, "Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-
orang yang tidak mempergunakan akalnya." (Qs. yuunus [10]: 100)
dan firman Allah, "Dqn orang-orang yang mendapat petunjuk Allah
menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka
(balasan) ketalouaannya." (Qs. Muhammad $7): l7). Zaighun
(condong) artinya keraguan. Ibtigh aa' al Fitnah (mencari-cari Fitnah);
Perkara-perkara yang syubhat (samar). Ar-Raasikhuuna Fil llmi
(Orang-orang yang mendalam ilmunya): Menghetahui takwilnya, dan
"Mereka mengatakan kami beriman kepadanya."

FATEUT BAARr - L97



,*'n-',qr i,, & o' 'J;'rx 
'Uu 

,ali iu' 'qe) "^:;G ?
?d,ii"*u*a; Lf +r{' 'o.tb'--'}i *!'*r a-,-tr

"ri,ir 
& 'A.lc,i 6 otl;j g'€.F eel, tAUq':u; tb

, i , 'o o 
^ 

'o' ; .: 2 ' otl4-#' g oil+-rlrrii,' lt L-:U *s: *:k,6;ba' ;it
a' j-, ju ,Uu <.r$'Ii ;f lf f ri-63ti.sb ,y,y e tliT

ilt *y L'iti 6'o'4Glt if,, (,$ ,'{'s ^51\; J-
ot t'.o.1 1. ,,

.f^ll-t-t colll .f-

4547. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

membacakan ayat ini, 'Dia-lah yang ntenurunkan Al Kilob (Al

Qur'an) kepada kamu. Di antara (isi) nva ada ayat-ayat yong

tnuhkamaat itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat'

ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalant hatinya

condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-

oyat yang mutasyabihat untuk menimbulkanfitnah don unhtk mencari-

cari takwilnya, padahal ttdak ada ),ang mengetahtti takwilnya

melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata:
"Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu

dari sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat mengambil pelajaran

(daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal. Aisyah berkata,

"Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila engkau melihat orang-orang

yang mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat, mereka itulah

orang-orang disebutkan Allah, maka berhati-hatilah terhadap

mereka'."

Keterangan Hadits:

(Di antara [isiJnya ada ayat-ayat yang muhkamaat. Mujahid

berkata; halal dan haram. "Dan yang lain adalah ayat-ayat

mutasyabihat", sebagiannya membenarkan sebagian yang lain.
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Seperti firman Allah, "Dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah
kecuali orang-orang yang fosik." Seperti Firman-Nya, "Den Allah
menimpakctn kemurkaan kepada orang-orang yang tidak

nrcntpergunakan akaln1,a"). Demrkian yang disebutkan. Di dalamnya

terdapat perubahan dan dengan perincian yang detil niscaya akan

menjadi jelas. Abd bin Humaid meriwayatkan melalui sanad yang

akan saya sebutkan hingga Mujahid, bahwa dia berkata tentang firman

Allah, "Di antara (isi)nya terdapat ayat-ayat muhkamat", yakni halal

dan haram. Adapun selain itu disebut mutasyaabihaat. Sebagiannya

membenarkan sebagian yang lain dan ia seperti firman Allah,'Dan
tidak ada yang clisesatkan oleh Allah kecuali orang-orqng yangfasik',
hingga akhir apa yang disebutkan di atas."

.:,,q;:.i,i' lriiir 'u;r * 6.u 6 o't;$.t,lJr 6j;l (Zhaigun

artinya keraguan. Maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang

mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah, yakni al musytabihaat). Ini
adalah penafsiran Mujahid yang dinukil dengan sanad yang maushul

oleh Abd bin Humaid melalui sanad yang sama, d:'fr:F q i"ir tXii

(Adapun orang-orang yang dalam hati ada penyimpansan).',* ,JG

(Dia berkata, "Maksudnya keraguan"), maka ;Vt i'ai.t5 6t:;;5
e' U! (Mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihaat untuk

menimbulkan fitnah), yakni ayat-ayat musytabihaat, yaitu pintu yang

membuat mereka tersesat dan binasa.

(q tLi'olh") ) o#-,#, C ojL.Qrrl (Adapun orans-orans

yang mendalam ilmunya -yalcni memiliki pengetahuan dan-

mengatakan 'kami beriman kepadanya'...). Pernyataan ini dinukil
dengan sanad yang maushul oleh Abd bin Humaid, dari jalur tersebut,

dari Mujahid, q &T ti*-t u":b o'#-il:ir 1o4rlt1 (Adapun

orang-orang yang mendalam ilmunya mereka; mengetahui takwilnya

dan berkata "Kami beriman kepadanya"). Dari jalur Qatadah

disebutkan, dia berkat u, tit l,b'U ,F q t-i O:;,:U-G O't*-'rlr .jli
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fi',l6 #rf*j gr&rry;x ,nS3,lir1arAt (orang-orans yans

mendalam ilmunya berkata sebagaimana mereka mendengarnya,
,Kami beriman kepaclan.va, senlua berasal dari sisi Tuhan kami, baik

yang mutasyabih maupun )'|ang muhkam'' Mereka pun beriman

kepada yang mutasyabih dan mengamalkan yang muhkam sehinggct

mereka melakukan yang tePat).

Apa yang menjadi pendapat Mujahid dalam penafsiran ini

berkonsekuensi bahwa huruf 'wau' pada kata O'$*'tlft adalah kata

sambung, dan fungsinya menyambung kata ini kepada kata yang

dipengaruhi oleh istitsna' (pengecualian).

Abdunazzaq meriwayatkan dengan sanad yang shahih dat',

Ibnu Abbas bahwa dia biasa membaca, J't-i;-iiitt ft i-ij-:L 'CX-L;')

q $1 Jt o-l o'tL-'rlr (Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya

kecuali Atlah, dan orang-orang yqng mendalam ilmunya berkata

'kami beriman kepadanya'.). Hal ini menunjukkan bahwa huruf wawu

tersebut untuk isti'naf (memulai pembicaraan), karena riwayat ini

meski tidak akurat dalam qira'ah, tetapi derajatnya paling minimal

adalah berita yang memiliki sanad yang shahih.

Hal lain yang memperkuatnya adalah ayat tersebut

menunjukkan celaaan terhadap mereka yang mengikuti ayat-ayat

mutasyabih, dimana mereka disifati sebagai orang-orang yang

menyimpang dan hendak menimbulkan fitnah. Hal itu ditegaskan oleh

hadits dalam bab ini. Kemudian ayat tersebut menunjukkan pujian

bagi mereka yang menyerahkan pengetahuan tentang ayat-ayat

mutasyabihaat kepada Allah, sebagaimana Allah memuji orang-orang

yang beriman kepada hal-hal yang gaib.

A1 Farra' meriwayatkan bahwa qira'ah Ubay bin Ka'ab sama

seperti itu, yakni dengan iafazh, yrr::,i ,t1t C.I'JL -Qr!'yk; po"

orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan, "Kami beriman

kepadanya.").

2OO _ FATHUL BAARI



Catatan

Semua utsur rJi awal surah tidak tercantum dalam riwayat Abu
Dzar dari As-Sarakhsi. Namun, dalam riwayat Abu Dzar dari
Syaikhnya sehelunr lafazh'Di antara (isi)nya acla ayat-ayat muhkam'
terdapat lafazh "bab" tanpa judul. Kemudian dalam rirvayat Abu Dzar
terdapat atsar yang lain. Pada bagian awal surah disebutkan, 1:aA
"-tt (Tuqutun dan tuqily,at adalah semakna). Ini adalah penafsiran

Abu Ubaidah. Maksudnya, keduanya merupakan bentuk mashdar
(infinitif; yang memiliki makna yang sama. Adapun Ashim dalam

riwayat darinya membacan yu,'tJ,Ji'e f:iLi ;ti 'll (t<n"uali karena

[siasutJ menteliharu diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka).

(Dari lbnu Abu Mulaikah, dari Qasirn bin Muhammad, dari
Aisyal). Ibnu Abi Mulaikah mendengar banyak riwayat secara
langsung dari Aisyah, dan banyak juga di antaranya yang dia nukil
melalui perantara. Kemudian terjadi perbedaan mengenai hadits ini.
At-Tirmidzi meriwayatkan, "Dari Abu Amir Al Jazzar, dari Ibnu Abi
Mulaikah, dari Aisyah", dan dari jalur Zaidbinlbrahim Sebagaimana
yang terdapat di bab ini dengan diberi tambahan Al easim."
Kemudian dia berkata, "sejumlah periwayat menukil hadits ini dari
Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah tanpa menyisipkan Al easim di antara
keduanya. Sesungguhnya yang menyebutkannya hanyalah yazid bin
Ibrahim." Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya dari jalur Abu Al Walid
Ath-Thayalisi, dari Yazid bin Ibrahim dan Hammad bin Salamah,
semuanya dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Al Qasim. Dengan demikian,
Yazid tidak menyendiri dalam menambahkan Al Qasim dalam sanad-
nya. Diantara mereka yang meriwayatkannya dari Ibnu Abi Mulaikah
tanpa menyebutkan Al Qasim adalah Ayyrb, seperti diriwayatkan
Ibnu Majah melalui jalurnya. Demikian juga juga Nafi' dari Ibnu
IJmar, dan Ibnu Juraij, serta selain keduanya.

& irdr ;!5b jti qsiir J^) aflr oji, & ^;ti. 
i, ,J, ar jr:,i X

";iq:L* ;'r1 urr3Jt ii V "crVS;.1"e,6 (Rasulullah SAW membaca ayat
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ini, "Dialah yang menurunkun Al Kitab [Al Qur'anJ kepadamu,

tliantaru (isi1ny'a ayat-ayat ntuhkonrcrat, itulah pokok-pokok

kunclungurt ;11 Kitub [Al Qur'an], dan yang lain Mutasyabihaat").

Abu Al Baqa' berkata, "Asal makna atutasyabih adalah berada di

antara dua hal. Apabila ada beberapa hal yang serupa, dan masing-

masing menyerupai yang lain, maka boleh disifati bahwa ia
mutasyabihncl. Bukan maksudnya bahwa satu ayat menyerupai ayat

itu sendiri. Kesimpulannya, bukan termasuk syarat dalam mensifati

keseluruhan, bahwa bagian-bagian dari sifat-sifat itu harus merata

pada bagian-bagian yang disifati, meskipun pada dasarnya demikian.

'^-'4t# 6 o'-#-j;ir €jir srj lepabila engkau melihut orctng-

orang yang mengikuti oyat-ayat yang ntutasyabih). Ath-Thabari

berkata, "Dikatakan ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang

yang berdebat dengan Rasulullah tentang Isa. Sebagian lagi

mengatakan tentang masa kelangsungan umat ini. Pendapat kedua

lebih tepat, karena perihal Isa telah dijelaskan Allah kepada Nabi-Nya,

maka ia telah diketahui oleh umatnya, berbeda dengan masa

kelangsungan umat ini, sesungguhnya pengetahuan tentangnya tidak

diketahui hamba-hamba Allah."

Ularna selainnya berkata, *Al Muhkam dari Al Qur'an adalah

apa yang telah jelas maknanya, dan Al Mutasyabih adalah

kebalikannya. Ayat-ayat itu dinarnakan muhkam, karena makna kosa

kata dan susunannya sangat jelas. Berbeda dengan mutasy6lfiifi."

Dikatakan juga bahwa muhkam adalah yang diketahui maksudnya,

baik secara zhahir maupun melalui takwil, sedangkan mutasyabih

adalah yang khusus diketahui Allah, seperti hari Kiamat, munculnya
Dajjal, huruf-huruf hijaiyyah yang berada di awal surah Al Qur'an.

Disamping itu ada pendapat-pendapat yang lain berhubungan

dengan penafsiran tentang muhkam dan mutasyabih hingga mencapai

sepuluh pendapat, tetapi disini bukan tempatnya untuk
menyebutkannya satu persatu. Adapun yang telah aku sebutkan adalah

pendapat yang paling masyhur dan lebih mendekati kebenaran. Ustadz
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Manshur Al Baghdadi menyebutkan bahwa pendapat yang terakhir

adalah yang paling benar dalam pandangannya. Menurut Ibnu As-

Sam'ani ia adalah pendapat terbaik menurut manhaj Ahli Sunnah.

Sedangkan pendapat pertama banyak dipilih oleh para ulama

muta'akhirin.

Ath-Thaibi berkata, "Maksud muhkam adalah yang jelas

maknanya, sedangkan mutasyabih adalah selain itu, karena suatu

lafazh yang menerima suatu makna, ada kemungkinan ia menerima

makna selainnya atau tidak, dan yang tidak menerima makna

selainnya disebut nash. Adapun bagian pertama (yang menerima

makna selainnya) mungkin indikasinya terhadap makna itu lebih kuat

atau tidak. Jika indikasinya lebih kuat, maka disebut zhahir (makna

zhahir/lahiriah). Sedangkan jika indikasinya tidak kuat, maka ada

kemungkinan makna itu setara atau tidak setara. Makna yang setara

disebut mujmal (global) dan yang tidak setara disebut mu'awwal
(ditakwilkan). Maka yang musytarak adalah nash, sedangkan yang

zhahir adalah muhkam, dan yang mengandung mujmal (global) dan

mu'ctwtval itulah yang disebut mutasyabih.

Untuk memperkuat pembagian ini bahwa Allah menempatkan

ntuhkam berhadapan dengan mutasyabih. Untuk itu, harus

menafsirkan muhkam sebagai hal yang berlawanan dengan

mutasyabih. Hal ini didukung juga oleh metode penyajian ayat, yaitu

pengumpulan disertai perincian. Sebab Allah memisahkan apa yang

tercantum dalam Al Qur'an dengan mengatakan,'Diantara (isi)nya

ada ayat-ayat muhkam, dan yang lain ayat-ayat mutasyabih'.

Kemudian Allah hendak menyandarkan kepada setiap salah satu dari

keduanya hukum yang Dia kehendaki. Allah berfirman, 'Adapun

orang-orqng yang hatinya condong kepada kesesatan -hingga finnan-
Nya-dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata; Kami
beriman kepadanya'. Padahal mungkin saja dikatakan, 'Adapun

orang-orang yang hatinya istiqamah, maka mereka mengikuti yang

muhkam.' Akan tetapi Allah menempatkan pada posisi itu lafazh,

'Orang-orang yang mendalam ilmunya' . Sebab ilmu yang dalam tidak
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dicapai kecuali setelah melakukan penelitian yang sempuma dan

usaha yang sungguh-sungguh. Apabila hati telah istiqamah di jalan

yang lurus dan kaki menancap kokoh dalam ilmu, maka pemiliknya

akan dapat mengungkap kebenaran secara tegas. Cukuplah dalam hal

ini doa orang-orang yang mendalam ilmunya sebagaimana yang

disebutkan dalam surah Aali Imraan [3] ayat A, il r,i ,aii ei ) ri-il
ti;-t-a (fMereka berdoa], "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan

hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk

kepada kami),merupakan bukti bahwu, #t 4. o'i.,'t:jt'1(mereka yang

mendalam ilmunya) adalah lawan, €)'*'fi e. i-1, J\ (Adaputt

mereka yang dalam hatinya condong kepada 
^kersesatan). 

Di sini

terdapat isyarat bahwa berhenti pada kalimat, irl'll (kecuali Allah)

adalah pemberhentian yang sempurna, dan bahwa pengetahuan

tentang sebagian perkara mutasyabih hanya khusus bagi Allah, Ialu

mereka yang berusaha untuk mengenali hakikatnya merekalah yang

disitir dalam hadits, p,i]96 (Berhati-hatilah terhadap mereka).

Sebagian mereka berkata, 'Akal diuji dengan meyakini hakikat

mutasyabih sebagaimana ujian badan dalam mengerjakan ibadah,

seperti orang buak yang menulis suatu kitab, terkadang ia

menyebutkan garis besarnya supaya yang belajar merasa patuh

terhadap gurunya. Sama juga seperti raja yang membuat tanda yang

menjadi keistimewaarurya bagi siapa yang melihatnya secara diam-

diam'.

Dikatakan; sekiranya akal yang merupakan sesuatu yang

paling mulia di badan tidak menerima, niscaya orang yang berilmu

akan tetap membangkang. Oleh karena itu, ia butuh ketundukan

elengan kemuliaan penghambaan. Al Mutasyabih adalah tempat

ketundukan akal terhadap penciptanya, dan menunjukkan kepasrahan

dan pengakuan akan kekurangannya. Dalam penutupan ayat ini

disebutkan firman-Nya, yLj(tr -lrf fl ;'JJ-J1 (Dan tidak dapat

mengambil pelajaran [darinyal melainkan orang-orang yang
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berakal), merupakan sindiran bagi mereka yang menyimpang, dan

pujian bagi mereka yang mendalam ilmunya. Maksudnya, barangsiapa

yang tidak mengambil pelajaran dan tidak menyelisihi hawa nafsunya,

maka ia bukan tennasuk orang-orang yang berakal. Dari sinilah
sehingga orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, 'Ya Tuhan

kctmi, janganluh Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan

sesuclah Engkau beri petunjuk kepada kami'. Mereka pun tunduk
kepada penciptanya, karena adanya persekutuan ilmu ladunni setelah

mereka berlindung kepada-Nya dari penyimpangan jiwa."

Ulama selainnya berkata, "Ayat ini mengindikasikan bahwa
sebagian Al Qur'an ada yang muhkam dan sebagiannya mutasyabih,

dan hal ini tidak bertentangan dengan firman-Nya dalam surah Huud

[1 1 ] ayat l, 'iq Litti Oang ayat-.ayatnya clisusun dengan rapi), dan

juga tidak bertentangan dengan firman-Nya dalam surah Az-Zumar

l29l ayat 23,}iti t$)*i \:.6 t (Al Qur'an yang serupa [ntutu ayat-

ayatnyal lagi berulang-ulang), hingga sebagian mengklaim bahwa
semuanya muhkam, dan sebagian lagi menyatakan sebaliknya. Karena
mtthkam pada firman-Nya "uhkimat" adalah disusun secara rapi dan

semuanya adalah benar dari sisi Allah. Sedangkan mutasyabih dalam
firman-Nya'kitaban mutasyabihan' adalah sebagiannya menyamai
sebagian yang lain dalam kebagusan redaksi dan susunannya. Bukan
berarti maknanya memiliki kemiripan bagi yang mendengar.

Kesimpulan dari jawaban ini bahwa muhkam digunakan dalam dua

makna dan mutasyabih juga digunakan dalam dua makna.

ei"tl6,lirr j-; d/-i-ir d,l:.1ii (Merekalah yang disebutkan

Allah, maka hati-hatilah kalian terhadap mereka). Dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan, e1i-irJ (berhati-hatilah kamu terhadap

mereka). Namun, yang pertama lebih tepat. Maksud berhati-hati di
sini adalah tidak mendengarkan perkataan mereka yang mengikuti
perkara-perkara mutasyabih dalam Al Qur'an. Orang pertama yang

memunculkan hal itu adalah orang Yahudi seperti disebutkan Ibnu
Ishaq. Mereka menakwilkan huruf-huruf yang disebutkan di awal
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surah. Menurut mereka, jumlahnya secara keseluruhan merupakan

batas waktu keberlangsungan umat ini. Kemudian yang pertama

membesar-besarkan dalam Islam adalah kaum Khawarij, hingga Ibnu

Abbas datang dan menafsirkan bahwa ayat ini ditujukan untuk

mereka. Dikisahkan bahwa Umar mengingkari Ubaid ketika sampai

kepadanya bahwa dia mengikuti ayat-ayat mutasyabih, maka dia

memukul kepalanya hingga berdarah. Peristiwa ini diriwayatkan Ad-

Darimi dan selainnya.

Al Khaththabi berkata, "Al Mutosyabih ada dua macam; salah

satunya jika dikembalikan kepada yang muhkam dan dipelajari atas

dasar itu, maka diketahui maknanya. Yang kedua adalah sesuatu yang

tidak mungkin diketahui hakikatnya. Inilah yang diikuti oleh orang-

orang yang menyimpmg, dimana mereka mencari-cari tauhid, tetapi

tidak pernah sampai kepada hakikatnya. Akhimya, mereka menjadi

ragu dan terjerumus dalam fitnah."

2. Firman Allah, .'jt Yrli:.lr ,y qt;'ti U Abi J:
"Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak

keturunonnya kepada (pemeliharaan) Engkau dari syetan yang

terkutuk" (Qs. Aali Imraan [3]: 36)

14,6,,1u'..t-,i1J; i' * ,},"oi'*?nt ,a.ri;; €j'*
;'u G:c'J-r,i ,"li-'ar,- 'k-Lufu$''17 tsr+ ,l';
* ot,tilri ,;;:-p t J;- i .w.tt €;'tt ,iJlort^.-t rr

(trl1 9tt.:3.J'',y W.r\3 u ai*i dt:>

4548. Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Nabi SAW

bersabda, "Tidak ada seorang anakyang dilahirlan melainkan syetan

menyentuhnya saat dilahirkan, maka dia pun berteriak menangis
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karena sentuhan syetan terhadapnya, kecuali Muryom dan putranya
(lsa AS)." Kemudian Abu Hurairah berkata, "Bacalah jika kalian mau.
'Dttn aku ntohon perlindungan untuknya serte anak-anak
keturuncmnya kepada (pemeliharaan) Engkau dari syetan yong
terkutuk'."

Keterangan:

(Bab "Aku memohon perlindungan unluknya serta anak-anak
keturunannya kepada pemeliharaan-Mu daripada syetan yqng
tekutuk".). Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah,"Tidak adct

seoreng anakpun yang dilahirkan melainkan syetan menyentuhnya..."
yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang cerita para Nabi.

Penulis kitab Al Kasysyaf telah mengkritik makna hadits ini
dan meragukan keakuratannya. Dia berkata, "Jika hadits ini shahih,
maka artinya bahwa setiap anak yang dilahirkan, maka syetan sangat
berkeinginan membuatnya menyimpang, kecuali Maryam dan
putranya, karena keduanya adalah ma'shum (terpelihara). Demikian
juga orang-orang yang memiliki sifat seperti keduanya. Hal itu
berdasarkan firman Allah dalam surah Al Hijr [15] ayat 40, 35r--.e tl
'a*.:"it'ii (Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis diantara

ntereka).

Dia berkata, "Adapun suara tangisan anak karena sentuhan
syetan merupakan gambaran keinginannya terhadap anak itu. Seakan-
akan ia menyentuh dan memukul dengan tangannya seraya berkata,
'Ini termasuk orang yang akan aku sesatkan'. Adapun penusukan
perut sebagaimana anggapan para pengikut Hasyawiyah, maka
sesungguhnya tidak ada. Sekiranya iblis diberi kekuasaan untuk
melakukan hal itu terhadap manusia, niscaya dunia akan dipenuhi
teriakan tangisan." Namun, perkatannnya ini disanggah dari beberapa
sisi. Adapun redaksi hadits tidak menimbulkan kemusykilan pada

maknanya, juga tidak menyalahi kema'shuman para nabi. Bahkan
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malffia zhahir hadits menyatakan bahwa Iblis mungkin rnenyentuh

setiap anak yang dilahirkan saat lahir. Namun, bagi hamba-hamba

Allah yang diikhlaskan, niscaya hal itu tidak mendatangkan mudharat

baginya. Kemudian dikecualikan dari mereka yang diikhlaskan, yaitu

Maryam dan putranya, karena Iblis hendak menyentuhnya, tapi

terhalang. Inilah letak pengkhususan tersebut. Tidak ada kemestian

bahwa syetan mampu menguasai selain keduanya.

Adapun perkataannya, "Sekiranya iblis diberi kekuasaan...",

maka tidak ada kemestian ketika hal itu diberikan kepadanya saat baf
dilahirkan, maka akan berlangsung terus pada diri setiap orang.

Al Fakhrurazi menyebutkan kemusykilan ini dan berupaya

mengukuhkannya, seraya memberi jawaban yang mujmal (secara garis

besar). Tidak ada yang dia tambahkan, kecuali bahwa hadits ini adalah

khabar ahad dart kandungannya menyalahi dalil, karena syetan hanya

menyesatkan siapa yang tahu baik dan buruk. Sementara anak yang

baru lahir tidak seperti itu. Disamping itu, sekiranya syetan diberi

kekuasaan seperti ini, tentu ia akan melakukan kerusakan yang lebih

daripada itu. Kemudian tidak ada kekhususan bagi Maryam dan Isa

dalam hal itu dibanding selain keduanya..." hingga akhir perkataannya

di kitab Al Kasysyaf Kemudian dijawab bahwa argumentasi ini
menyisakan kemungkinan lain. Sementara jika masih ada

kemungkinan lain, maka tidak boleh dijadikan dasar untuk menolak

hadits. Allah telah membukakan bagiku jawabannya seperti terdahulu.

Adapun jawaban tentang kemusykilan penyesatan juga

diketahui dari perkara terdahulu. Kesimpulannya, yang demikian itu
dijadikan sebagai tanda untuk siapa yang mungkin untuk

disesatkannya.
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"Sesungguhnyo orang-orang yang menukar janji (nya dengan)
Alloh dan sumpah-suntpah mereka dengan harga yong sedihit,
mereku itu tidak mendapat bagian (pahala)." (Qs. Aali Imraan
l3l:77) Yakni tidak ada kebaikan.

# Y'i €';'t {'' i ".:; l:i 
(d-j,

Aliim artinya yang memedihkan dan menyakitkan. Ia berasal

dari kata ul ulant, seperti pola kata muf il.

a
'l

o 1,, 4*J9

t.-
: Jte

A

4ll I
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pembenaran hal itu, "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji
(n.t,u tlengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang

sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat.'
Hingga akhir ayat." Dia berkata, "Lalu Asy'ats bin Qais masuk dan

berkata. 'Apa yang diceritakan Abu Abdurrahman kepada kalian?'

Kami berkata, 'Begini dan begini.' Dia berkata, 'Ayat ini diturunkan

berkenaan dengan diriku, aku memiliki sumur di tanah milik
pamanku, maka Nabi SAW bersabda, "(Hadirkan) buktimu atau

suntpahnya.' Lalu aku berkata: Jika demikian, dia harus bersumpah ya

Rasulullah, maka Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang

bersumpah dengan sumpah shabr (sumpah yang memoksa orang yang
bersumpah untuk berdusta dihadapan hakim-ed) untuk mengambil

harta seorang muslim, dan dia berdusta dalam sumpah ini, maka akan

bertemu Allah, dan Dia mttrka kepadanya."

,!ilt q.* iui>*, oi,;lz?nr oy, j'ri sjl i' *t'.'1.l'*l,j,'4>;, 
Ue;.,F.p i w, eLi'u l<i"*t;

.t1r ;T Jl (y"l.l t:;14t^ji:ra,' ,.6f, o):*i-air t1; Ui
4551. Dari Abdullah bin Abi Aufa RA, "Sesungguhnya

seorang laki-laki menawarkan barang di pasar, lalu bersumpah;

Sungguh dia telah memberi padanya apa yang tidak diberikannya,

untuk memperdaya seorang laki-laki dari kaum muslimin. Maka
turunlah ayat, 'Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya

dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang
sedikit,... " hingga akhir ayat.

-ilJit €\i- - €lt)f tit, ;li:;t"ri t?il s..i /t *
,ailr *'eltv ,rik ,f ,r"r,L. .,a:i xi t.1ir-r-1 'C:J
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'i' ' oi' t ', i' ,'r,r'JG ,e*;.r jw /& /t j\e'ii* s 4J, 4!l ijitr

,*r.sr?i gqrtiyic,* e,*n,utt tt A;
i.t|Sw |*}cu ,Srfx <A' *i ;ts-i5-iir t1; q4;tri';r,

y ;;';"|ttl*31:r; i' i:,'*i'')v:ui3
Orrr. Dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa dua wanita biasa

menjahit di runah -atau di kamar- lalu seorang dari keduanya keluar

dan tanganr"lya tertusuk jarum. Dia pun mengklaim yang melakukan

hal itu adalah rvanita satunya. Perkara ini diajukan kepada Ibnu Abbas

dan dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sekiranya rnanusia

diberi dengan sebab gugatan mereka, niscal,a akan hilang darah
suatu kaum dan harta benda mereka' .Ingatkanlah dia akan Allah dan

bacakan kepadanya,'Sesungguhnya orong-orang yang menukar janji
(nya dengan) Allah'. Maka mereka pun mengingatkannya dan dia
mengakui perbuatannya. Ibnu Abbas berkata, "Nabi SAW bersabda,

'Sumpah bagi yang tergugat' ."

Keterangan Hadits:

(Bab "Sesttngguhnya orang-orang yang menukar janji [nya
denganJ Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang
sedikit, ntereka iru fidak mendapat bagian [pahalal ", ),akni tidak ada

kebaikan). Abu Llbaidah berkata tentang firman Allah, tti9';y, yakni
, o a lt

-p 
",y vi,^i (bagian dari kebaikan).

, 
...,

!! *', e'S3 l\, n ,Uy{.'i (;{L (Atiim artinya yang

memedihkan dan menyakitkan. Ia berasal dari kata al alam, seperti
pola kata muf il).Ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia menguatkan

pendapatnya dengan perkataan Dzu Ar-Rimah, "yttshiibuka wajhuha

wa hajja aliimu" (engkau ditimpa oleh wajahnya dan bergolak

menyakitkan).
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Kemudian disebutkan hadits Ibnu Mas'ud, "Burilngsittptt

bersumpah dengan sumpah shabr", dan di dalamnya terdapat

perkataan Al Asy'ats bahwa firman Allah, "Sexmgguhnyo ortmg-

orang yang menukar janji (nya dengaQ Allah dun sumpcth-sutttpafi

mereka dengan harga yang sedikil", turun berkenaan dengan dirinya

bersama dengan lawannya, ketika keduanya bermasalah tentang

sumur. Disebutkan juga hadits Abdullah bin Abi Aufa bahwa ia turun

berkenaan dengan seorang laki-laki yang menjual suatu barang di

pasar, lalu bersumpah telah memberi padanya apa yang tidak

diberikannya. Semua ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang

kesaksian, dan tidak ada pertentangan diantara keduanya. Bahkan

dipahami bahwa sebab turunnya ayat ini adalah karena dua perkara itu

sekaligus. Sementara redaksi ayat lebih umum daripada itu. Oleh

karena itu, di bagian awal hadits Ibnu Mas'ud tercantum keterangan

yang mengindikasikannya.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ikrimah bahwa ayat ini

turun berkenaan dengan Huyay bin Akhthab dan Ka'ab bin Al Asyraf

serta selain keduanya dari kalangan Yahudi yang menyembunyikan

apa yang diturunkan Allah dalam Taurat tentang Nabi SAW. Mereka

berkata dan bersumpah bahwa ia dari sisi Allah. Al Kalbi

mengisahkan dalam Tafsir-nya tentang hal itu secara panjang lebar

dan hal ini juga memiliki kemungkinan menjadi sebab turunnya ayat

tersbut. Akan tetapi yang menjadi pegangan adalah keterangan yang

tercantum dalam kitab Shahih.Kami akan menyebutkan hal-hal yang

berkaitan dengan hukum sumpah pada pembahasan tentang sumpah

dan nadzar.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ketiga pada bab ini dari

Nashr bin Ali bin Nashr, dari Abdulllah bin Daud, dari Ibnu Juraij,

dari Ibnu Abi Mulaikatr. Nashr bin Ali adalah Al Jahdhami, dan

Abdullah bin Daud adalah Al Khuraibi.

gri'--r';si lsrtungguhnya dua wanita). Nama keduanya akan

disebutkan pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar. Hanya saja
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Imarn Bukhari menyebutkannya di tempat ini karena perkataan Ibnu
Abtras, "Bacalah kepadanya,'Sesungguhnya orang-orung yang
ntetnrliur (jtutjinya dengan) Allah ', sebab di dalamnya terdapat isyarat
untuk mengamalkan keumuman ayat tersebut, bukan kekhususan
sebab turunnya. Di sini juga terdapat keterangan bahwa siapa yang
akan melakukan sumpah hendaklah diberi nasihat dengan
rnembacakan ayat ini atau yang sepertinya.

-.o t ? . .i
-"l';.,Jt C ii- - g (Di rumah dan di kamar). Demikian yang

dinukil oleh kebanyakan periwayat, yaitu menggunakan kata sambung
'dan'. Adapun Al Ashili nrenukil dengan redaksi, "di rumah atau di
kamar", yakni menggunakan kata sambung 'atau', akan tetapi versi
penama yang benar. Sebab kesalahan dalam rirvayat A1 Ashili, bahwa
dalam redaksi kalimat itu terdapat bagian yang tidak disebutkan secara

redaksional, dan hal itu dijelaskan Ibnu As-Sakan dalam riwayatnya,

dia menyebutkan, ilrtl a')i et f s:@i runtcth clan cli kamar

terclapctt orang-orang yang sedang berbincang-bincang).

Ringkasnya, kedua wanita itu berada di rumah, dan di kamar
yang berdekatan dengan rumah itu terdapat orang-orang yang sedang
berbincang-bincang. Subjek kata ini terhapus sehingga menimbulkan
kemusykilan. Maka periwayat pun mengganti kata 'dan' menjadi
'atau' karena menghindari kemungkinan kedua wanita itu berada di
dalam rumah dan di dalam kamar dalam waktu yang bersamaan.
Disamping itu, klaim bahwa hal ini mustahil tidaklah tepat, karena
masih memungkinkan untuk menggolongkan kalimat tersebut sebagai
kalimat yang menyebut yang khusus sesudah yang umum, sebab

kamar lebih khusus daripada rumah. Namun, riwayat Ibnu As-Sakan
telah menegaskan maksud yang sebenamya sehingga tidak membutuh
penjelasan yang lain. Hal serupa tercantum juga dalam riwayat Al
Ismaili.

FATHUL BAARI - 2T3



4. Firman Auah, I bf trfl Q. ot* * Jyrt6i eu$r Jr( U #
li'r l'ylS5'

"Katakanlah, 'IIai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada sualu

kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan

kama, balrwa tidak kita sembah kecuali Allah'." (Qs. Aali Imraan

[3]:64)

Sawao ' artinya qashd (pertengahan).

*i'Ja':*;;tyio6 t;L:,su re i'*
* itu ,'-i7',;L i' J, +t );r;j ,i Urs .d iil''\'J-

z c 
to

,'tG i*'t J\*', + i-' ,kU, 4 7*iq '\.ptuu uf

s i'e'oi,6,tT. * jy &u :..i6-'uTt 
-a=-:>,tt{'1

,syt $)t t'.ta 1'iiiLir,i u 
tJ^ 

:$;',rta:,,5u '*'t A
JL bi 'c;',i q f €.+:" ,'Jv .i :tita e€i it i';
qlt ,h1, ,'u:, u '-,i;r'rs:: ;la i""; r1-t'6 i*'t
t;,i:;:-n-;. ,r*:u .si ,'*la |u), I ,SA't'e d i:;
\- f r-r;,J:r jye.tr,i"; :G',iv'i * c_rr;^L1

i' e'l ,i6 i: ,Su .iir(. akly ,U fi i\ ,stt ,bit
'^:;'-5'^L lct7L';it'i .UtSJ.;d' ',* tt:;'itf )i

,L
.l-as : gly
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riu u 'J;.'ui'j; -ftr'{."G'S'k,j6 .v ,ti , 
ju

"p 'Ji ils rr,jr;-+ ii ,6r ir;i'i, 1;i,j,-; .v ,t ij

'iG 
.':r:\i.J, : :Ls ,'lG ro,Lk-"ri c1\i iju .$jw 't
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r t, q)T y ;*J, :y €i,;j,y 'Lij iSu t'r',;,"'J1;
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i u8, ;'a:Attl.';.;'f {ft';i,t'oi',;;* ,ji
'o1t'r;. *-r'f '& Li k';-"b ,rdc'r.a' .,I; ,-,j*;j-j
, :': 2 ,
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'e'; ,'r,r,i=';r.',rd;s .vti,st'j,r Lk i P',Y}t i-si
ir;i,,r Yi iG'#'ehir;.l,ij !'1)t u-si,:r'x. r'J
r ot . . .. :.',F, ,t X Li'3',;st rri iu tk '; ,'-li,Y ti '&'; ,'J3

;yi.rt, u'.;U,ti ,ju 17 ):n iJu'i iC *'U {*'"e'
iu'r,!q ry* y.JrY,[tt 'i6 .:6\prt s')(!

ly*1 ;i J,i,!'{r,:3i,'^Li ar | :,s,w'fi 'nLl *
c'^ia Wj,4$ * :t.c'i 
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4553. Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Abu Sufyan menceritakan

kepadaku dari mulutnya ke mulutku. Dia berkata, "Aku berangkat di

masa berlangsungnya perjanjian antara aku dengan Rasulullah SAW."
Dia berkata, "Ketika aku berada di Syam, tiba-tiba didatangkan sllrat

dari Nabi SAW kepada Heraklius." Dia berkata, "Adapun Dihyah Al
Kalbi datang membawa surat itu dan menyerahkannya kepada

pembesar Basrah. Lalu pembesar Basrah menyerahkannya kepada

Heraklius." Dia berkata, "Heraklius berkata, 'Apakah di tempat ini
ada seseorang yang berasal dari kaum orang yang mengaku sebagai

nabi ini?' Mereka menjawab, 'Benar'." Dia berkata, "Aku pun

dipanggil bersama sekelompok kaum Quraisy. Kami masuk menemui
Heraklius dan dia menyuruh kami duduk di hadapnnya. Dia bertanya,

'Siapa diantara kalian yang lebih dekat nasabnya dengan laki-laki
yang mengaku sebagai nabi ini?' Abu Sufyan berkata, 'Aku'. Mereka
pun menyuruhku duduk di hadapannya dan memerintahkan sahabat-

sahabatku duduk di belakangku. Kemudian dipanggillah seorang
penerjemah, dan dia berkata, 'Katakan kepada mereka, sesungguhnya

aku bertanya kepada orang ini tentang laki-laki yang mengaku sebagai

nabi. Jika dia berdusta kepadaku, maka hendaklah mereka
mendustakannya'. Abu Sufyan berkata, 'Demi Allah, sekiranya
mereka tidak mengutamakan dusta atas diriku, niscaya aku akan

berdusta'. Kemudian dia berkata kepada penerjemahnya, 'Tanyalah

dia bagaimana kedudukan leluhumya di antara kalian?' Dia berkata,
'Aku berkata, dia diantara kami memiliki leluhur yang memiliki
kedudukan'. Dia berkata, 'Apakah ada diantara nenek moyangnya
yang menjadi raja?' Dia berkata, 'Aku berkata, tidak ada'. Dia
berkata, 'Apakah kamu menuduhnya berdusta sebelum dia
mengucapkan apa yang dikatakannya?' Aku berkata, 'Tidak pernah'.
Dia berkata, 'Apakah yang mengikutinya kelompok mulia (golongan

elit) diantara manusia atau mereka yang lemah?' Dia berkata, 'Aku
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berkata: Bahkan yang mengikutinya adalah orang-orang yang lemah'.

Dia berkata, 'Apakah mereka bertambah atau berkurang?' Dia

berkata, 'Aku berkata, tidak! bahkan mereka semakin bertambah'. Dia
berkata,'Apakah ada seseorangyang murtad (keluar) dari agamanya

sesudah masuk dengan alasan tidak senang kepadanya?' Dia berkata,

'Aku berkata, tidak ada'. Dia berkata, 'Apakah kalian telah

memeranginya?' Dia berkata, 'Aku berkata, benarl' Dia berkata,

'Bagaimana keadaaan perang kalian dengannya?' Dia berkata, 'Aku
berkata: Peperangan diantara kami dan dia silih berganti, terkadang

dia menang dan terkadang kami menang'. Dia berkata, 'Apakah dia

melanggar perjanjian?' Dia berkata, 'Aku berkata, tidak! Dan kami

dengannya saat-saat ini berada dalam perjanjian damai, kami tidak

tahu apa yang akan dilakukannya'. Dia berkata, 'Demi Allah tidak ada

yang memungkinkan bagiku daripada satu kalimat yang aku

masukkan padanya selain kalimat ini'. Dia berkata, 'Apakah ada

seseorang yang mengatakan seperti ini sebelumnya?' Aku berkata,
'Tidak ada'. Kemudian dia berkata kepada penerjemahnya, 'Katakan

kepadanya sesungguhnya aku berkata kepadamu tentang kedudukan

keturunannya di antara kamu, dan engkau mengaku bahwa dia

memiliki keturunan yang baik, demikianlah para rasul diutus pada

keturunan yang baik diantara kaumnya. Aku bertanya kepadamu

apakah ada diantara nenek moyangnya yang menjadi raja? Engkau

mengatakan tidak ada, maka aku berkata: Sekiranya ada diantara

nenek moyangnya yang menjadi raja, niscaya aku mengatakan bahwa

dia hanyalah sesorang yang menuntut kekuasaan nenek moyangnya.

Aku bertanya kepadamu tentang para pengikutnya, apakah golongan

yang lemah ataukah golongan yang mulia? Engkau menjawab, bahkan
yang mengikutinya adalah golongan yang lemah. Mereka adalah para

pengikut para rasul. Aku bertanya kepadamu, apakah kalian
menuduhnya berdusta sebelum mengucapkan apa yang akan

dikatakannya? Engkau pun mengatakan tidak pernah, maka aku

mengetahui bahwasanya dia tidak akan meninggalkan kedustaan pada

manusia kemudian pergi dan berdusta atas nama Allah. Aku bertanya

kepadamu, apakah ada seseorang diantara mereka yang murtad
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(keluar) dari agamanya setelah masuk dengan alasan tidak suka

kepadanya? Engkau pun mengatakan, tidak ada. Demikianlah iman
apabila telah memasuki relung-relung hati. Aku juga bertanya
kepadamu, apakah jumlah mereka bertambah atau berkurang? Engkau

mengatakan mereka semakin bertambah. Begitulah iman hingga ia
sempuma. Aku bertanya kepadamu, apakah kalian telah
memeranginya? Maka engkau mengatakan, kalian telah
merneranginya dan peperangan diantara kalian dengannya silih
berganti, kadang dia menang dan kadang kalian menang. Demikianlah
rasul-rasul diberi cobaan, kemudian akhir yang baik adalah untuk
mereka. Aku bertanya kepadamu apakah dia melanggar perjanjian?

Engkau mengatakan, tidak pernah. Demikianlah para rasul tidak
pemah melanggar perjanjin. Aku bertanya padamu, apakah ada

seseorang yang mengucapkan perkataan ini sebelumnya? Engkau
mengatakan, tidak ada. Maka aku berkata: Sekiranya ada seseorang
yang mengucapkan perkataan ini sebelumnya, niscaya aku akan

mengatakan, dia hanyalah laki-laki yang meniru perkataan yang telatt
diucapkan sebelumnya'." Dia ber*ata, 'Kemudian dia berkata, 'Apa
yang diperintahkannya kepada kalian?' Aku berkata, 'Dia
memerintahkan kami mengerjakan shalat, menunaikan zakat,
menyambung hubungan kekeluargaan, dan menjaga kehormatan diri'.
Dia berkata, 'Jika apa yang engkau katakan tentangnya adalah benar,

maka sesungguhnya dia adalah nabi, dan sungguh aku telatr

mengetahui bahwa ia akan keluar, nirmun aku tidak mengira dia
berasal dari kamu, sekiranp aku dapat mengetahui batrwa aku dapat

sampai kepadanya, niscaya aku sangat menginginkan perjumpaan

dengannya, sekiranya aku berada di sisinya niscaya aku akan mencuci
kedua kakinya, sungguh kekuasaannya akan sampai ke bawah telapak
kedua kakiku'. Dia berkata, 'Kemudian didatangkan surat Rasulullah
SAW lalu dibacakan, dan ternyata di dalamnya berisi;
Bismillaahitahmaanirraftiim (dengan menyebut nama Allatr yang

Maha Pengasih lagi Maha Penyayang), dari Muhammad Rasulullah
kepada Heraklius pembesar Romawi, keselamatan bagi siapa yang

mengikuti petunjuk, amma ba'du... Sesungguhnya aku menyerumu
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dengan seruan Islam. Masuklah Islam niscaya engkau akan selamat,
masuklah Islam niscaya Allah memberikan kepadamu pahala dua kali,
jika engkau berpaling maka sesungguhnya atasmu dosa para
rakyatmu. "Hai Ahli Kitah, marirah (berpegang) kepada suatu kalimat
(ketetapctn) yang tidak ada perserisihan antara kami clan kamu, bahwa
tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia
dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan
sebagian yang lain sebagai tuhan serain Ailah. Jika mereka berpaling
maka katakanlah kepada mereka, "saksikanlah, bahwa kami aclalah
orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". Ketika selesai
membaca, terdengar suara-suara keras di sisinya dan banyak terjadi
kegaduhan, kami pun disuruh untuk dikeluarkan'." Dia berkata, ,,Aku

berkata kepada sahabat-sahabatku ketika kami keluar, ,sungguh

urusan Ibnu Abi Kabsyah telah ramai, sesungguhnya ia ditakuti oleh
raja bani Ashfar'. Aku pun senantiasa meyakini akan urusan
Rasulullah sAw, bahwa dia akan menang hingga Allah memasukkan
Islarn kepadaku." Az-Zuhri berkata, "Heraklius memanggir para
pembesar Romawi dan mengumpulkannya di suatu tempat, lalu
berkata, 'Wahai sekalian bangsa Romawi, apakah kalian
menginginkan keberuntungan dan petunjuk hingga akhir masa, dan
kerajaan kalian tetap ada dan langgeng di tangan kalian?, Dia berkata,
"Mereka pun mengamuk bagaikan amukan keledai liar seraya menuju
ke pintu, tetapi mereka mendapatinya telah ditutup. Lalu dia berkata,
'Kembalikanlah mereka kepadaku'. Maka mereka pun dikembalikan
dan dia berkata, 'sesungguhnya aku hanya menguji keteguhan kalian
dalam agama kalian, dan sungguh aku telah melihat dari kalian apa
yang aku inginkan', maka mereka pun sujud kepadanya dan
meridhainya."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Katakanlah, ,,Hai Ahli Kitab, marilah
(berpegang) kepada suatu kalimqt (ketetapan) yang tidak ada
perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sentbah kecuali
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Altah. '). Demikian disebutkan oleh kebanyakan periwayat. Sementara

Abu Dzar menukil sampai, "diantara kami dengan kamu"... ayat.

AZ-i, ir'.r-, (Sawaa'an artinya qashdan [pertengahanJ).

Demikian Abu Dzar menukilnya. Adapun selainnya menukilnyu, :t',
,ioi ,, dan ini yang lebih kuat, karena ia menafsirkan firman-Nya, .rll

:\- f (kepada suatu kalimat [ketetapanJ yang tidak ada

perselisiharr). Dalam qira'ah yang syadz, yaitu qira'ah Al Hasan Al

Bashri disebutkan ct'J. Al Haufi berkata, "Ia dibaca fathah karena

berkedudukan sebagai mashdar (infinitif) yang seharusnya, 'istawat

istiwaa'an'." Al Qashd artinya pertengahan dan seimbang.

Abu Ubaidah berkata tentang firman-Nya, :tn *.-J!, yakni

J'ri (adit). Demikian diriwayatkan Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim

dari jalur Ar-Rubayyi' bin Anas. Ath-Thabari meriwayatkan dari

Qatadah sama sepertinya. Sementara Al Farra' menisbatkannya

kepada qira'ah Ibnu Mas'ud.

Dari Abu Al Aliyah dikatakan bahwa yang dimaksud dengan

'kalimat' adalah 'laa ilaaha illallaah'. Makna inilah yang

diindikasikan oleh redaksi ayat sebagaimana dalam firman-Nya dalam

surah Aali Imraan [3] ayat 64, tb?. *-li & ".Of rt ii,r ff ii;'fi
Ar .r93 'ir: $)Li tr-i;. (Bahwa tidak kita sembah kecuali Atlah dan tidak

kita persekutukon Dia dengan sesuatu pun dan tidak [pulal sebagian

kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah),

karena sesungguhnya semua itu masuk pada kalimat yang haq, yaitu

laa ilaaha illallaah. Dengan demikian, arti 'kalimat' berdasarkan

pengertian ini adalah knlam (pembicaraan/susunan kalimat). Hal

seperti ini sangat banyak dijumpai dalam bahasa Arab. Satu kalimat

kadang maksudnya adalah beberapa kalimat, karena sebagiannya

berkaitan dengan sebagian yang lain, maka jadilah satu kesatuan

kalimat dan dianggap sebagai satu kalimat saja. Berbeda dengan
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istilah para ahli Nahwu (gramatika bahasa Arab) yang membedakan

antara' kalimat' dan' kalam' .

Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadits Abu Sufyan

tentang kisah Heraklius secara panjang lebar yang telah dijelaskan
pada awal pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu, dan

lanjutan penjelasan telah saya janjikan pada pembahasan tentang
jihad, namun ternyata tidak sempat saya sebutkan, maka saya akan

menyebutkannya ditempat ini.

e Jiy,4t!ji i1 ,io (Abu Sufyan menceritakun kepaclctku

dari mulutnya ke mulutku). Ibnu Abbas tidak mengatakan "ke

telingaku" karena ingin mengisyaratkan bahwa dia sangat

memperhatikan pembicaraan itu, dimana dia bisa menjawabnya

apabila dibutuhkan. Oleh karena itu 'pembicaraan' di sini dikaitkan
dengan mulutnya, padahal sebenarnya berkaitan dengan telinga
(pendengaran).

Kebanyakan periwayat sepakat bahwa semua materi hadits ini
adalah riwayat Ibnu Abbas dari Abu Sufyan. Hanya saja dalam
riwayat Shalih bin Kaisan dari Az-Zlhri pada pembahasan tentang
jihad, dia menyebutkan di awal hadits dari Ibnu Abbas hingga kalimat,
!b J rrL.ir ei; qj,i *):o i' & i' J'r')is'#,q ai

prllu iri 'i1 o{it ii 
",;0 

:a* s.t'Jts ,'u:t PL,l *g ,r, r!;i lxetika

surat Rasulullah sampai kepada Kaisar, maka dia berkata ketika
ruembacanya, 'Carilah untukku di tempat ini seseorang dari kaumnya

untuk aku tanyai tentangnya'. Ibnu Abbas berkata, "Abu Sufyan

mengabarkan kepadaku bahwa dia berada di Syam).

Hal serupa tercantum dalam riwayat Abu Ya'la dari riwayat Al
Walid bin Muhammad, dari Az-Zthi. Maka riwayat ini
mengindikasikan bahwa pelaku yang mengucapkan lafazh,'Adapun
Dihyah...', adalah Ibnu Abbas dan bukan Abu Sufyan, sedangkan

yang mengucapkan kalimat, 'Heraklius berkata, apakah di tempat ini
ada seseorailg...', adalah Abu Sufyan.
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',ye 
(Heraktius). Demikian pelafalan yang masyhur dalam

riwayat-riwayat yang disebutkan. Sementara Al Jauhari dan beberapa

pakar bahasa Arab membacanya, 'hirqil '. Ia adalah nama ajam (non

Arab), oleh sebab itu tidak berubah.

e't e csi ,*-'.i' ,1 f e'-n (Aku dipanggil bersama

sekelompok kaum Quraisy, lalu kami masuk kepada Heraklius). Disini
terdapat bagian yang tidak disebutkan secara redaksional, yang

seharusnya adalah, "Utusannya datang kepada kami dan kami pergi

bersamanya, lalu ia meminta izin untuk kami dan diizinkan, kemudian

kami masuk." Huruf /a' pada kata fadakhalnaa (maka kami masuk)

disebut fashihah, yang berfungsi untuk mengisyaratkan kalimat yang

dihapus sebelumnya menjadi sebab kalimat sesudahnya. Dinamakan

fashihah (yang tegas), karena ia menjelaskan dengan tegas apa yang

sebelumnya. Menurut sebagian, dinamakan demikian karena

menunjukkan kefasihan orang yang menggunakannya, maka ia disebut
'fasih' dalam konteks majaz. Oleh karena itu, ia tidak ditemukan

kecuali dalam kalimat yang memiliki nilai sastra cukup tinggi.

Kemudian makna lahir redaksi hadits bahwa Heraklius

mengirim utusan kepada mereka secara langsung. Padahal

sesungguhnya tidak demikian, bahkan Heraklius hanya mengirim
utusan untuk mencari seseorang yang bgrlsal dari Quraisy. Pada

pembahasan tentang jihad disebutkan,|Ai}?t 6:e?,i(ij, i.1',5;
;ql,llvi: ,;, ,rrbbi) €r';Jj;s.p(:.-Jr *, (Abu sufyan berkata,

'Utusan Kaisar mendapati kami di sebagian Syam, lalu dia berangkat

bersamaku dan sahabat-sahabatku hingga kami sampai ke lliya".).
Pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu disebutkan

bahwa yang dimaksud 'sebagian Syam' di sini adalah Gaza. Adapun

Kaisar yang dimaksud adalah Heraklius. Heraklius adalah namanya

dan Kaisar adalah gelarnya.
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L:-Ji.ti's'e
,* (Kami pun masuk kepada Heraklius). Pada

pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu disebutkan, 'P') 6'.jii

:4-u,, (Mereka datang kepadanya dan dia berada di lliya '). Dalam

riwayat di tempat itu disebutkan, ojY.)tja1 (Dan mereka beruda di

Iliya'). Untuk itu, timbul kemusykilan mengenai lafazh ini, tetapi saya

telah menjelaskannya bahwa yang dimaksud adalah bangsa Romawi

bersama raja mereka, hanya saja versi pertama lebih benar.

{C '^:1 f'i- ,:ttt ;z'}t ti, u t, ,'}i '&i ,'Jut }{; t::. J+$

o'' i * .*i ti-i;.i j !-" n .#'6 uf ,tj;j ,iqt ;.iJJt
^1r;i.-i, (Kami clisuruh duduk diltaclapannya lalu clia berkata,

"siapukah cliantura kalian yang lebih clekat nosabnya dengan laki-

laki yang ntengaku sebagai Nabi ini?" Abu Suf-van berkata, "Aku

berkata, 'Aku'. Maka ntereka menyuruhku duduk di hadapannya clan

menterintcthkan sahabat-sahabatku duduk di belakangku. Kenrtrdicnr

dio ntemanggil penerjemahnya). Hal ini berkonsekuensi bahwa pada

awalnya Heraklius berbicara langsung kepada mereka tanpa

penerjemah kemudian dia memanggil penerjemah. Pada pembahasan

tentang jihad disebutkan, "Dia berkata kepada penerjemahnya,

'Tanyalah mereka siapa yang lebih dekat nasabnya...'." Perbedaan ini

dapat digabungkan bahwa kalimat, "Kemudian dia memanggil

penerjemahnya", yakni menyuruhnya duduk di samping Abu Sufyan.

Bukan berarti pada awalnya, dia tidak ada lalu dipanggil dan

dihadirkan. Seakan-akan penerjemah pada awalnya berdiri di majlis

sebagaimana yang biasa dan menjadi kebiasaan para raja bangsa Ajam

(non-Arab). Lalu Heraklius menyuruhnya mengemukakan pertanyaan

yang pertama. Ketika telah jelas baginya keadaan orang yang ingin

diajak berbicara, maka dia memerintahkan penerjemah untuk duduk di

dekatnya agar dapat mengungkapkan apa yang dinginkannya.

Kata 'tariuman ' (penerjemah) adalah orang yang

menafsirkan/menjelaskan satu bahasa dengan bahasa lain. Dengan
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demikian, penerjemah tidak berlaku bagi seseorang yang menafsirkan

satu kalimat yang sulit dengan kalimat yang lebih mudah dalam

bahasa yang sama. Jika yang demikian juga menjadi konsekuensi

terjemahan, maka definisinya adalah orang yang menafsirkan satu

kata dengan kata yang lain. Kemudian terjadi perbedaan tentang

apakah kata'tarjuman' adalah bahasa Arab atau disadur dari bahasa

lain? Pandangan kedua nampaknya lebih masyhur. Jika pendapat

pertama yang diambil berarti huruf 'nun' diakhir kata 'tarjuman'
hanya sebagai tambahan menurut kesepakatan para ulama.

Kemudian dikatakan bahwa ia berasal dari kata 'tarjiim zhann'
(dugaan dan persangkaan). Sebagian lagi mengatakan juga berasal

dari kata rajm (lemparan). Menurut pendapat kedua, berarti huruf ta'
juga sebagai tambahan. Adapun hubungannya dengan kata 'rajm'
adalah bahwa orang yang menyampaikan perkataan seakan-akan

melemparkan apa yang dikemukakannya.

Srlr rii ,y t:; l'-;1 @ebih dekat nasabnya kepada laki-laki

ini). Kata min pada kalimat ini seakan-akan menunjukkan permulaan,

sehingga kalimat itu selengkapnya adalah, "Siapakah diantara kalian
yang lebih dekat nasab permulaannya kepada laki-laki ini" atau bisa
juga bermakna bi (dengan), hal ini didukung oleh riwayat dalam

pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu, ;i')r ti e (dengan

laki-taki ini). Padapembahasan tentang jihad disebutkan, gr\r ti ;1t.
(Kepada laki-laki ini). Namun, hal ini tidak menimbulkan
kemusykilan, karena kata aqrab mempengaruhi objeknya dengan

bantuan kata ilaa. Allah berfirman dalam surah Qaaf [50] ayat 16,

git F q 9i+,;1 *i (Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada

urat leher). Kemudian kata yang dijadikan perbandingan tidak
di,sebutkan, dimana seharusnya adalah, "dibanding selainnya".
Mungkin juga kata min dalam riwayat ini bermakna 'batasan', karena

telah dinukil juga penggunaannya dengan arti ini meskipun sedikit.
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g!,a Oe;"|t3L-&i2 (Dan mereka memerintahkun sahabut-

sahubatku duduk di belakangku). Pada pembahasan tentang jihad

disebutkan, # Y (Oi sisi pundakku), dan ini lebih khusus lagi' Al

waqidi menukil, ^)b $\?.-6 *'€e+ 6l ".\;,*\'& ,:.*';.l\i;t
Liri,ll t:.i-t (Dia berkata kepacla penerjemahnya, "Katakan kepadcr

sahabat-sahabatnya: Aku menempatkan kctlian di sisinya agar kalian

menolak kedusataannya j ika dia mengatakannya).

.t at

"1.i-!t 
t.ri ';p (Tentang laki-laki ini).Digunakan kata tunjuk 'ini'

karena yang ditunjuk baru saja disebutkan. Atau yang dimaksud telah

ada dalam benak mereka, karena Semuanya bersekutu 
_memusuhinya.

Ibnu Ishaq menukil kisah ini disertai tambahan, 'd;t3,0\i, ii'JLi
.tr.t.ll :-rili 1 

'Jt 3:aix 6 rii i;'i: tf l,S'tttf;1';&irtlL g 6irli
(Abu Sufuan berkata, "Aku pun meremehkan dan merendahkan

urusannya seraya berkata, 'sesungguhnya urusannya tidak seperti

yang sampai kepadamu', namun dia tidak mau menghiraukun

perkataanku).

e|iK .i.'i! o* Qika dia berdusta kepadaku, maka henclaklahJ. ti,-.

kalian mendustakannya). Maksudnya, dia berkata kepada

penerjemat*yu, "Dia mengatakan hal itu kepada kalian." Oleh karena

telah menjadi kebiasaan bahwa majlis para pembesar tidak ada yang

berani saling mendustakan karena menghormati mereka, maka

Heraklius perlu mengizinkan kepada mereka melakukannya karena

maslahat yang diinginkannya.

Muhammad bin Ismail At-Taimi berkata, "Kata kadzaba

(berdusta) mempengaruhi dua objek sekaligus, seperti kata shadaqa

(ujur). Dikatakan, 'kadzabani al hadiitsa' (dia berdusta kepadaku

dalam pembicarannya), dan'shadaqani al hadiitsa' (dia jujur

kepadaku dalam pembicaraannya). Allah berfirman dalam surah Al

Fath [48] ayat 27,'gJU U'i7t 'i;'t Ut O:rb'd (Sesungguhnya Allah
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akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya

dengan sebenarnya). Adapun kadzdzaba (mendustakan) hanya

mempengaruhi satu objek. Keduanya termasuk kategori kata yang

gharib (ganjil), karena menyelisihi yang umum, sebab pertambahan

dalam bentuk kata akan memberi tambahan pula dalam makna,

demikian dan sebaliknya, tetapi yang terjadi di sini justru sebaliknya.

't'? -,-i5 (Bagaimana kedudukan leluhurnyry'. Demikian yang

tercantum di tempat ini. Adapun di tempat lainnya disebutkan, '.iS
'a1; lBagaimana nasabnya). Nasab adalah garis keturunan dari atas ke

bawah. Adapun hasab adalah apa yang didapatkan oleh seseorang dari
kebesaran nenek moyangnya.

Jawaban Abu Sufyan , # Jl ti+ '.i lOia diantara kami

mentiliki leluhur yang mempunyai kecludukan), dan di tempat lain
disebutkan , #'15 (memiliki nasab)telah menimbulkan kemusykilan,

karena dia tidak menambah apa yang ada dalam pertanyaan. Dalam
pertanyaan itu telah tercakup bahwa ia memiliki nasab atau hasab.

Sementara jawabannya harus sama seperti itu. Namun, ada

kemungkinan dijawab bahwa tanda 'tanwin' menunjukkan
pengagungan. Seakan-akan dikatakan, "Dia di antara kami memiliki
nasab yang tinggi atau reputasi leluhur yang terhormat." Dalam

riwayat Ibnu Ishaq disebutkan,t3\,1)r C i,t ,iJj,'1'.j ci$ (Bagaimana

nasabnya di antara kalian?' Dia menjawab, 'Berada di puncak'.).

Seakan-akan dia berkat a, r1-i Sltl'c-1'-j, lOia memiliki nasab yang

terhormat diantara kami).

Dalam hadits Dihyah yang dikutip AlBazzar disebutkan, 4:.t;
€'* ,,S0 re'G'dS ,i,6.Le , ,Sti s-b 6'$\urcf ,s,iit $ ,f
6 :* ilri .Yi y W" I 6 ?; (Ceritakan kepadaku tentang orang

yang muncul di negeri kamu, siapakah dia?" Dia berkata, "seorang

pemuda." Dia berkata, "Bagaimana kedudukannya di antara

FATHUL BAARI - 227



kalian?" Dia menjawab, "Dia memiliki kedudukan yang tidak dapat

ditandingi oleh seorang pun." Maka dia berkata, "Ini adalah

tanda.").

tUf Htr'i d i-i "Ji 
@pakah ada nenek moyangnya yang

menjadi raja). Dalam riwayat Al Kasymihani dinukil dengan lafazh,

y.q 4 (Di antara nenek moyangnya). Kata 'malik' di tempat ini

disebutkan dengan 'tanwin'. Hal ini menguatkan riwayat pada

pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu, !.6 qbukan UU i

\o.bi:;')i i )L"/- iJr-j @ia berkata, " Mereka bertambah atau

berkurang?"). Demlkian disebutkan tanpa menyertakan kata tanya.

Namun, Ibnu Malik menegaskan bahwa hal ini diperbolehkan secara

mutlak, berbeda dengan mereka yang mengkhususkannya pada syair.

.'d";-ji ,j-t (Dia berkata: Apakah ada yang murtad...).

Hanya saja Heraklius tidak mencukupkan dengan pertanyaan,

"Apakah mereka bertambah?" karena tidak ada konsekuensi antara

murtad dengan pengurangan jumlah. Bisa saja ada yang murtad

namun jumlahnya tidak berkurang, karena jumlah yang masuk lebih

banyak daripada yang keluar.

taj'zLk-t (Karena tidak suka kepadanya). Maksudnya,

seseorang yang masuk ke dalam agamanya dengan kesadaran dan

pengetahuannya, maka sangat jauh kemungkinan akan keluar darinya,

berbeda dengan orang yang masuk bukan dengan kesadaran hatinya,

maka dia akan cepat bimbang. Demikianlah kondisi kaum Quraisy
yang murtad. Oleh karena, Abu Sufyan tidak menyebutkan tentang

mereka. Diantara mereka ini adalah menantu Abu Sufyan (suami

putrinya, Ummu Habibah) yaitu Ubaidillah bin Jahsy. Dia masuk

Islam, lalu hijrah ke Habasyah bersama istrinya, kemudian masuk

agama Nasrani di Habasyah dan meninggal dalam keadaan memeluk

agama Nasrani. Kemudian Nabi SAW menikahi Ummu Habibah

sesudahnya. Seakan-akan dia termasuk mereka yang masuk Islam

224 - FATHUL BAARI



bukan atas dasar bashirah (dorongan nurani yang didasari ilmu). Abu
Sufyan dan kaum Quraisy yang lain mengetahui hakikatnya. oleh
karena itu, Abu SuSan tidak menyinggungnya karena khawatir akan
didustakan. Mungkin juga mereka tidak mengetahui perbuatannya
memeluk agama Nasrani. Namun, kemungkinan ini cukup jauh dari
kebenarannya. Atau maksud 'murtad' di sini adalah kembali kepada
agama yang pertama. Sementara yang demikian tidak terjadi pada
Ubaidillah bin Jahsy, dan Abu Sufyan belum mengetahui siapa yang
berbuat demikian. Dalam hadits Dihyah ditambahkan, ,y C? i U_i-)i

g ,JA r ^lt tt:q;-f il^ojl a6,ji (Bagaimatta pendapatmu tentang

ntereka yang keluar di antara sahabat-sahabatnya kepada kalian,
apakah mereka kembali kepadanya." Dia berkata,,,yo.,,).

tifi-i;ti .!<s 6eparuh kalian telah memeranginya).Heraklius

menisbatkan 'permulaan perang' kepada mereka dan dia tidak
mengatakan, "Apakah dia memerangi kalian", mungkin sebagai wujud
penghormatan kepada beliau sAw, atau karena pengetahuannya
bahwa seorang nabi tidak akan mulai memerangi kaumnya hingga
mereka memeranginya, atau dia mengetahui fanatisme bangsa Arab
yang berusaha mengajak para pengikut beliau sAw untuk kembali
kepada agama semula. Dalam hadits Dihyah disebutkan, r11 lJi.pi
6 :: ,,Su ,'ry-pj &,#?ii Ueii ,j6 t}ilj,t (Apakah dia menderita

kekalahan jika memerangi kalian?" Dia menjawab, "Dia telah
diperangi oleh suatu kaum, maka dia mengarahkan mereka dan
mereka pun mengalahkannya." Dia berkata, "Ini adalah tanda.',).

"zt"v**,tltL;=r^ 
J- (Dia mengarahkan kami dan kami

mengalahkannya). sebelum kejadian ini berlangsung, antara Nabi
sAw dan kaum Quraisy telah terjadi 3 kali peperangan, yaitu perang
Badar, uhud, dan Khandaq. Kaum muslimin berhasil mengalahkan
kaum musyrikin pada perang Badar, tapi kaum muslimin kalah pada
perang uhud, kemudian kedua kerompok sama-sama mengalami
kerugian pada perang Khandaq karena terdapat beberapa korban pada
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kedua belah pihak. Maka benarlah perkataan Abu Sufyan, "Kadang

dia menang dan kadang kami menang." Sungguh tidak tepat kritikan
yang mengatakan bahwa dalam kalimat ini Abu Sufyan sengaja

menyisipkan unsur negatif. Hanya saja dia tidak ingat lagi. Oleh

karena itu, dia tidak mengingatkannya sebagaimana yang dilakukan

ketika mengatakan , Veb $ 6 *)U 1 :fr eiA.',F:: (Kami dan dia

berada dalam satu perjanjion yang kami tidak tahu apa yang akan dia

lakukan). Namun yang benar, Abu Sufyan tidak melakukan

pengaburan dalam perkataannya. Bahkan pernyataan serupa dinukil
langsung dari Nabi SAW sebagimana telah saya sebutkan pada

pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu.

'& 
^# 

"*'Ai,(, $ {Sesunssuhnya aku bertanya kepadamu

tentang ked'adukan keturunannya diantara kalian). Demikianlah
pertanyaan dan jawabannya disebutkan secara tertib sesuai kejadian.

Kesimpulannya, semua itu telah menunjukkan tanda-tanda kenabian.

Sebagian merupakan hal-hal yang dia dapatkan dari kitab-kitab

terdahulu, dan sebagiannya berdasarkan pengalamannya mengamati

keadaan.

Pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu terdapat

pengulangan pertanyaan dan jawabannya tidak seperti urutan yang

pertama. Namun, hal ini berasal dari periwayat. Buktinya dalam

riwayat itu, periwayat menghapus satu pertanyaan, yaitu t#tt.5-:'
(Apakah kalian telah memeranginya...).

Pada pembatrasan tentang jihad terdapat sesuatu yang

menyelisihi keterangan di kedua tempat ini, karena di tempat itu,

kalimat \€ _JIU g; (Apa yang dia perintahkan kepada kalian?)

disebutkan berurutan dengan pertanyaan-pertanyaan lain, sehingga

semuanya berjumlah sepuluh pertanyaan. Adapun di tempat ini,
kalimat itu disebutkan setelah Heraklius mengulangi pertanyaan-

pertanyaan lain dan jawaban-jawabannya serta apa yang menjadi

konsekuensinya.
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Kalimat "Dia berkata kepada penerjemahnya, 'Katakan

kepadanya 
-yakni 

katakan kepada Abu Sufyan- sesungguhnya aku

bertanya kepadamu'." Maksudnya, katakan kepadanya dengan

menceritakan kembali perkataan Heraklius, "Sesungguhnya aku

bertanya kepadamu", atau yang dimaksud adalah "Sesungguhnya aku

bertanya atas nama lisan Heraklius, karena penerjemah mengulangi

perkatan Heraklius untuk Abu Sufyan, dan demikian sebaliknya.

Mungkin juga Heraklius memahami bahasa Arab, tetapi dia tidak mau

berbicara selain dengan bahasa kaumnya sebagaimana kebiasaan raja-

raja bangsa Ajam (non-Arab).

:q ,t ,tg "i,iji (Aku berkara, "sekiranya diantara bapak-

bapaknya). Maksudnya, aku berkata dalam diriku. Di sini bisikan hati

di sebutkan juga sebagai perkataan.

9r1'cJJi, 
(Kerajaan bapalcnya). Kali ini Heraklius menyebutkan

'bapak' dalam bentuk tunggal, supaya lebih memberi legitimasi dalam

menuntut kekuasaan tersebut. Berbeda kalau dia mengatakan,
"Kerajaan bapak-bapaknya (nenek moyangnya)." Atau yang dimaksud

'bapak' di sini adalah lebih umum daripada makna yang sebenarnya

maupun makna majaznya.

Ur-i ri1 it d)tUi-3i (Demikian iman apabila telah

bercampur). Hal ini mengukuhkan bahwa riwayat yang terdapat pada

pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu dengan redaksi, *J
Utii-(Hingga bercampur) adalah salah, dan yang benar adalah;i
(Ketikn), sebagaimana dinukil kebanyakan periwayat.

a)Ia.-Jq ,i;t- 't-jj (Aku berkata, "Dia memerintahkan kami

untuk shalat"). Dalam pembahasan tentang awal mula turunnya

wahyu disebutkan, ... 3r' \:i-bt,i:;-,i-iii (Aku berkata, 'Dia

mengatakan sembahlah Allah-..'). Kesimpulannya, semua yang

diperintatrkan sudah dikenal oleh Heraklius. Oleh karena itu, dia tidak
meminta penjelasan lebih lanjut.
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:;'*V G; * Jtt 6 r, i bt Qika apa yang engkau katakan itu\r::."
benar, maka sesungguhnya dia adalah seorang nabi). Pada

pembahasan tentang jihad disebutkan, '4;t* :P: Qni adalah sifat

seorang nabi). Dalam riwayat mursal Sa'id bin A1 Musayyab yang

dikutip Ibnu Abi Syaibah disebutkan,A'#'JG (Dia berkata, 'Dia

adalah seorang nabi'.). Sementara dalam kitab Amali Al Muhamili

disebutkan melalui jalur Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Abu

Sufyan, bahwa penguasa Basrah mengambilnya beserta orang-orang

yang bersamanya, yang saat itu mereka sedang berdagang. Lalu

disebutkan kisah secara ringkas tanpa menyebutkan surat dan isinya.

Hanya saja di bagian akhir diberi tambahan, '6'j* Jf|y 6.';0 ,,SO

ui s$ ,s';'r Lgif i ,e,rt C'r'p' y.'i4 ry +\ii ,V 'i6 tqi:-f, r'ir

'oi\i'rfii 11. f ,;.1a':'*: f ,,;fu, (Heraklius berkata, 'Beritahukan

kepadaku jika engkau mengenali gambarnya saat engkau melihatnya'.

Aku berkata, 'Baiklah!' Saya dimasukkan ke dalam gereia mereka

yctng ada gantbar-gambar, tetapi saya tidak melihatnya, kemudian

saya dimasukkan ke dalam gereja yang lain dan ternyata saya melihat

gambar Muhammad dan gambar Abu Bakar, hanya saja gambar Abu

Bakar lebih rendah daripada gambar Muhammafr.

Dalam kitab Dala'il An-Nubuwwah karya Abu Nu'aim dinukil

dengan sanad yang lemah , a Jb * ft'u tLi, & C;i'U]*bi
'a'r,p,a7i Lrri bf Ji@ W?3:* W.fr.Pii.f y e;"i.-i-i
{*'ji;.e'iij ,t;r\';h qt &';n *L4!;;* :* :ri;^zu,;ut ob)

&: ,,t0 ;io, (aon o Herqklius *"n[nhort on lrnprao *ur"to totot

emas dan dikunci dengan gembok emas pula. Dia mengeluarkan kain

sutra yong dilipat rapi dari dalamnya. Pada kain sutra itu terdapat

gambar, lalu diperlihatkan kepada mereka satu persatu dan ketika

gambar terakhir diperlihatkan ternyata ia adalah gambar

Muhammad. Kami pun serempak berkata, "Ini adalah gambar

Muhammad." Maka dia menyebutkan kepada mereka bahwa itu
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adalah gambar para nabi dan bahwa beliau SAl4/ adalah penutup

mereka).

'e'ei lf ,-,,;', ,L)c'J|'t|'d-{'t-ii loan aku tetah

mengetahui bahwa dia akan muncul, tetapi aku tidak mengira dia
berasal dari kalian). Maksudnya, aku mengetahui seorang nabi akan

diutus pada zaman ini, tetapi aku tidak tahu dari bangsa mana nabi itu
berasal. Sebagian pensyarah Shahih Bukhari mengklaim bahwa

Heraklius mengira nabi itu berasal dari bani Isra'il, karena banyaknya

nabi diantara mereka. Namun, pernyataan ini perlu ditinjau kembali,
karena Heraklius berpedoman dengan cerita-cerita Israi'iliyat yang dia

baca. Sementara cerita-cerita itu dipenuhi pernyataan bahwa nabi yang

akan keluar diakhir zaman berasal dari keturunan Ismail. Dengan

demikian perkataannya, "Aku tidak mengira dia berasal dari kalian",
yakni dari kaum Quraisy.

A;-iJ.Lj-}i (Sungguh aktr akan sangat senang bertemu

dengannya). Pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu

disebutkan,',.>71:.Lii (Aku akan bersusah payah). Kalimat ini dikuatkan

oleh Iyadh, tetapi dia hanya menisbatkannya kepada riwayat Muslim,
padahal ia juga dikutip oleh Imam Bukhari. An-Nawawi berkata,

"Kalimat A;6.'det, artinya aku akan membebani diri untuk sampai

kepadanya dan menempuh segala kesulitan dalam hal itu. Namun, aku

khawatir akan dihalangi dan tidak sampai kepadanya.

Kemudian Imam Nawawi berkomentar, "Tidak ada alasan

baginya dalam hal ini karena dia mengetahui sifat Nabi SAW, tetapi

dia lebih mementingkan kekuasaannya dan menginginkan untuk tetap

dalam kekuasaannya. Bahkan hal ini disebutkan secara tegas darinya

di dalam Shahih Bukhari." Syaikh kami (Syaikhul Islam) berkata,

"Demikian yang dia katakan. Namun, aku tidak melihat perkataan

yang dimaksud pada jalur-jalur hadits dalam Shahih Bukhari.

Saya (Ibnu Hajar) berkata: Menurutku, maksud An-Nawawi
adalah apa yang tercantum di akhir hadits yang dikutip Imam Bukhari
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dan tidak disinggung oleh Imam Muslim, yaitu kisah yang

disampaikan Ibnu An-Nathur. Dimana pada bagian akhir pembahasan

tentang awal mula turunnya wahyu Heraklius berkata, 9, itit Ui ;t
c;-irUi ,8) e'8V 1'+i (Aku mengatakan ucapanku tadi

untuk menguji komitmen kalian terhadap agama kalian, dan aku telah

melihatnya). Kemudian di akhir bab ini disebutkan,'r*i q,iJt c."-\'ss

(Sungguh aku telah melihat apa yang aku sukai). Seakan-akan Imam

Nawawi mengisyaratkan kepada hal ini.

** *t gtht & i' )rt y4rrJt'€ (Kemudian dia

memerintahkan untuk dibawakan surat Rasulullah, lalu dia

membacanya). Secara zhahir yang membaca surat itu adalah Heraklius

sendiri, ada kemungkinan juga yang membacanya adalah

penerjemahnya. Namun, dinisbatkannya hal itu kepada Heraklius

adalah dalam konteks majaz, karena dia yang memerintahkannya.

Pada pembahasan tentang jihad telah disebutkan, ;1tr )'r':7qr6t i
t, r ,

UP'S;') arlJt aitt d-b (Kemudian dia memerintahkan agar surat

Rasulullah SAW didatangkan, lalu dibaca). Dalam riwayat mursal

Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi yang dikutip 
. 
Al Waqidi

-sehubungan 
dengan kisah ini- disebutkan, i:-fr rilt o1ilt tb|Li

;i:ll t:i\.(Dia memanggil penerjemah yang bisa membaca bahasa

Arab, lalu dia membacanya). Pada pembahasan tentang jihad terdapat

keterangan yang seczlra zhahir menyatakan bahwa pembacaan surat

tersebut terjadi dua kali, karena pada bagian awal disebuttcan, rq (Ii

6 t:.t-i 6,i,.J. tfr,:ii:j ji J,i &i f &t & l, J:y,is'H
ts'; U )El €1r3.rr,. 

i6 ifrir*, ii g76 :s,V $.r'Jtt ,'oio'&)a\ ,T
(Ketika surat Rasulullah SAW sampai kepada Kaisar, maka dia

berkata setelah membacanya, "Carilah untukku di sini seseorang dari
kaumnya untuk aku tanyai tentang dirinya." Ibnu Abbas berkata,
"Abu Sufuan mengabarkan kepadaku bahwa dia berada di Syam
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bersama beberapa orang kaum Qurarsl...) lalu disebutkan kisah

hingga perkataannyu... cs* *t y a' .rp Ar ,)'y: i4rCt'€
(Kemudian surat Rasulullah SAII| didatangkan, lalu dibacakan).
Tampaknya Heraklius membacanya sendiri pada kali pertama,
kemudian dia mengumpulkan kaumnya, lalu menghadirkan Abu
Sufyan dan orang-orang yang bersamanya, lalu terjadi tanya jawab

seperti di atas, setelah itu dia memerintahkan untuk membacakan surat

kepada semuanya. Mungkin juga yang dimaksud, "Dia berkata ketika
membacanya", adalah membaca judul surat, Karena surat Nabi SAW
memiliki cap yang bertuliskan 'Muhammad Rasulullah'. Oleh karena,

itu dia berkata bahwa laki-laki yang mengaku sebagai nabi
memperkuat kemungkinan ini bahwa dr,rrjr.l .pertanyaan 

yang

dituliskan itu adalah perkataan Heraklius, 'J';fr-,A6 iJ$t'€',lUe
* :ri f fi iirr rj'd; r (Apa yang diperintahkannya kepada kamu?

Abu Sufyan menjawab, "Dia mengatakan, 'sembahlah Allah dan
jangan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu'.) padatral ini juga isi
surat tersebut. Sekiranya Heraklius telah membacanya sejak awal,
maka ia tidak akan menanyakan hal ini kedua kalinya. Hanya saja ada

kemungkinan Heraklius tetap menanyakan kedua kali untuk
menguatkannya.

An-Nawawi berkata, "Dalam kisah ini terdapat beberapa
faidah, diantaranya; Disyariatkan menulis surat kepada orang-orang
kafir dan menyeru mereka kepada Islam sebelum dilakukan
peperangan. Dalam hal ini, barangsipa yang telah mendengar dakwah,
maka wajib diingatkan sebelum diperangi. Faidah lain adalah
kewajiban mengamalkan khabar ahad, karena jika tidak niscaya
dalam pengiriman surat tersebut tidak ada faidahnya. Diantaranya juga
adalah kewajiban mengamalkan keterangan yang didapat melalui
tulisan tangan jika ada faktor-faktor yang mendudukung
kebenarannya.

FATHUL BAARI - 235



f')t ie'jt I'ii tt:it|\t (Ternyata di dalamnya tertulis

bismillaahiruahmaanirrahiim). An-Nawawi berkata, "Di
dalamnya terdapat pelajaran tentang disukainya memulai surat

dengan'bismillaahirahmaanirrahiim', meskipun orang yang

dikirimi surat itu masih kafir. Lalu sabda beliau SAW dalam

hadits Abu Hurairah, 'Ciii 'rO lt Y, yi'*i r iU g: ii'J3
(Setiap urusan yang penting dan tidak dimulai dengan

Alhamdulillaah, maka ia terputu,s), dipahami dengan 'menyebut

Allah' sebagaimana tercantum dalam riwayat lain, karena hadits

itu telah dinukil melalui beberapa jalur dengan beberapa versi,

yaitu )t t' i (Dengan menyebut Allah), 1' f-1 (Dengan

bismillaah), dan ar r-:;q (Dengan alhamdulillaah\'" Dia juga

berkata, "Surat yang ditulis Rasulullah SAW ini sangat penting,

tetapi tidak dimulai dengan hamdalah tapi dengan basmalah."

Adapun hadits yang dia disitir diriwayatkan Abu Awanah

dalam krtab Shahih-nya dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban,

tetapi s anadnya masih diperbincangkan. Kalaupun dikatakan hadits itu

shahih, maka riwayat yang masyhur menyebutkan lafazh'hamdalah'.

Adapun redaksi lain yang disebutkan An-Nawawi tercantum pada

sebagian jalur hadits dengan sanad yang lemah. Meskipun redaksinya

bersifat umum, tetapi yang dimaksudkan adalah yang khusus, yaitu

hal-hal yang dibutuhkan untuk memulai khutbah. Adapun dalam surat

menyurat, maka hal itu tidak biasa dilakukan baik menurut syariat

maupun tradisi. Hal ini serupa.dengan hadits yang diriwayatkan Abu

Daud dari Abu Hurairah, ,r;.rajr Fg ,*i,tW W. d y'$ lSettop

khutbah yang tidak ada syahadat-nya, maka ia seperti tangan yang

buntung). Memulai dengan 'hamdqlah ' dan membaca 'tasyahhud'

adalah khusus dalam khutbah. Berbeda dengan urusan-urusan penting

lainnya. Sebagiannya dimulai dengan 'basmalah' secara sempurna

seperti surat-menyurat, sebagian lagi dimulai dengan 'bismillah' saja

seperti pada awal melakukan hubungan intim dan menyembelih
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hewan, ada juga yang dimulai dengan dzikir tertentu seperti takbir.
Saya telah mengumpulkan surat-surat Rasulullah kepada raja-raja dan
selainnya, tetapi tidak ditemukan pada salah satunya yang dimulai
dengan 'hamdalah', bahkan dengan 'basmlah'. Hal ini mengukuhkan
apa yang telah sayajelaskan.

Pada pembahasan tentang haid telah disebutkan pandangan

Imam Bukhari yang berdalil dengan surat ini untuk membolehkan
orang yang junub membaca Al Qur'an disertai alasan yang
menolaknya. Demikian juga pendapatnya dalam pembahasan tentang
jihad yang menjadikan surat itu sebagai dalil yang membolehkan
membawa Al Qur'an saat safar ke negeri musuh disertai dalil yang

menolaknya.

Dalam riwayat mursal Sa'id bin Al Musayyab disebutkan dari

Ibnu Abi Syaibah, i6}i 'r1i.'^1;J;i'n rY r.ii :jd *qt i:i, il'Jlp "oi

iylt ^, * (sesungguhnya ketika Heraklius membaca surat itu, maka

dia berkata, "Ini adalah surat yang aku belum dengar setelah
Sulaiman Alaihissalam."). Seakan-akan yang dimaksud adalah
memulai dengan'bismillaahirramaanirrahiim'. Hal ini juga
menguatkan apa yang telah kami sebutkan bahwa, Heraklius
mengetahui berita-berita Ahli Kitab.

A,'F': d:-Jt 4ul d,i irt )3-,, r_1AL,_, (Dari Muhammad

Rasulullah SA'W). Pada pembahasan t"rrturrg awat mula turunnya

wahyr dan tentang jihad disebutkan, !?'|t 1' 1n i #'6t (Dari

Muhammad bin Abdillah dan Rasul-Nyo). Disini terdapat isyarat
bahrn,a rasul-rasul Allah merupakan makhluk paling mulia di sisi-Nya.
Meski demikian, mereka juga mengakui kedudukan mereka adalah
sebagai hamba-hamba Allah. Seakan-akan di dalamnya terdapat
isyarat tentang batilnya apa yang didakwakan kaum Nasrani tentang
Isa AS. Al Mada'ini menyebutkan bahwa ketika orang yang membaca

surat itu mendapati tulisan, "Dari Muhammad Rasulullah kepada
pembesar Romawi", dia marah dan menarik surat tersebut, maka
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Heraklius berkata kepadanya, "Ada apa dengan kamu?" Dia berkata,

"Orang ini memulai dengan dirinya dan menyebutmu penguasa

Romawi. Heraklius berkata, "Sungguh pandanganmu sangat lemah,

apakah engkau ingin aku melemparkan surat ini sebelum aku tahu apa

isinya? Sekiranya dia adalah Rasulullah, maka patut baginya memulai

dengan menyebut dirinya. Dia juga benar bahwa aku adalah penguasa

Romawi. Allah adalah penguasa diriku dan penguasa mereka.

Al Hasan bin Sufyan meriwayatkan dalam Musnad-nya, dai,

jalur Abdullah bin Syaddad, dari Dihyah , 'iVi:O n' d*'$t ,*
h:; A:r')i'-&i'd ?i i) a:"b:, aqr'^*Zis y UP ,&'t d\76,
rs'ofi,iri sll ,'#iA,ii I ,'Suii:* gi i.t r qrdti;r:$ ,ri7r

*{' i'gi ,lit ,Sri .p!'+'F- li r\}t +b'Jt33 *) (Nabi sAYtt

mengutusku membawa surat kepada Heraklius. Aku datang

kepadanya dan memberikan surat itu dan di sisinya terdapat putra

saudaranya yang berlculit merah kecoklatan dengan rambut ikal.

Ketika dia membaca surat itu, maka putra saudaranya itu berkata,
"Jangan engkau baca." Kaisar berkota, "Kenapa?" Dia berkata,

"Karena dia memulai menyebut dirinya serta mengatakan 'penguasa

Romawi' dan tidak mengataknn 'raja Romawi'. Dia berkata,
'Bacalah'. Maka dia membaca).

71! n.-tao,y4 dl (k"poda Heraklius pembesar/penguasa

Romawi). Maksudnya, orang yang diagungkan dan dikedepankan oleh

bangsa Romawi dalam memimpin mereka.

'-t-ii L:i (Kemudian daripada in)- Pada pembahasan tentang

Jum'at, bab "Orang yang Mengucapkan Amma Ba'du Sesudah Pujian

Saat khutbah", disebutkan isyarat jumlah sahabat yang meriwayatkan

kalimat ini dan penjelasannya. Saya menukil di tempat itu bahwa

Sibawaih mengatakan makna 'amma ba'du' adalah apapun yang

terjadi. Adapun di tempat ini saya katakan bahwa Sibawaih tidak

mengkhususkan hal itu dengan ucapan 'amma ba'du', bahkan
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menurutnya, berlaku bagi setiap kalimat yang dimulai dengan kata
amma dan mengandung makna jaza' (pelengkap). Sibawaih
memberlakukan hal itu seperti dalam kalimat, 'amma Abdullah

famunthaliqun' (Adapun Abdullah maka dia pun berangkat). Katafa'
senantiasa mengiringi kata amma dalam sebagian besar percapakan.
Akan tetapi terkadang ia dihapus meski sedikit.

A1 Karmani berkata, "Jika diucapkan kata 'amma' untuk
perincian, maka dimanakah hal yang dirinci itu?" Kemudian dia
menjawab sendiri, "Perincian itu adalah sebagai berikut; Adapun
permulaannya adalah 'dengan menyebut nama Allah', adapun yang
menulis adalah 'Dari Muhammad... dan seterusnya', dan yang ditulis
adalah apa yang disebutkan pada hadits." Sungguh ini adalah
penjelasan cukup bagus dan dapat diterima, akan tetapi tidak berlaku
pada setiap tempat. Adapun fungsi sesungguhnya kata ,amma, adalah
memisahkan antara dua perkataan.

Kemudian te{adi perbedaan tentang yang pertama kali
mengucapkannya. Dikatakan dia adalah Daud Alaihissalam. Ada juga
yang mengatakan Ya'rub bin Qahthan. Sebagian lagi mengatakan
Ka'ab bin Lu'ay. Ada juga yang mengatakan eis bin Sa,idah, dan
yang lain mengatakan Sahban. Dalam kitab Ghara'ib Malikkarya Ad-
Daruquthni dikatakan bahwa Ya'qub AS juga mengucapkannya. Jika
pernyataan ini benar, dan kita mengatakan eahthan berasal dari
keturunan Ismail, berarti Ya'qub adalah orang pertama
mengucapkannya secara mutlak. Namun, jika kita mengatakan bahwa

Qahthan hidup sebelum Ibrahim AS, berarti ya'rub adalah orang yang
pertama kali mengucapkannya.

"i. " i
1'L*-f FU,i (Masuklah Islam niscaya engkau selamat). Disini

terdapat berita gemuira bagi mereka yang masuk Islam, yaitu selamat
dari segala bencana, selama kita katakan bahwa pernyataan diatas
tidak khusus untuk Heraklius, sebagaimana dia juga tidak mendapat
pengkhususan pada hukum yang lain, yaitu, "Masuklah Islam niscaya
Allah memberikan kepadamu pahala dua kali", karena yang seperti itu
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berlaku bagi semua yang beriman kepada nabinya dan kepada Nabi

Muhammad SAW.

ett:i-"nyit (Masuklah Islam niscaya Allah akan memberikan

kepadamu). Disini terdapat pengukuhan dua kemungkinan terdahulu

pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu, yaitu bahwa

beliau mengulangi kata aslim (masuklah Islam) sebagai penguat.

Mungkin juga kata aslim yang pertama bermakna jangan engkau

meyakini tentang Al Masih seperti apa yang diyakini kaum Nasrani.

Sedangkan maksud kata aslim yang kedua adalah masuklah agama

Islam. Oleh karena itu, dikatakan sesudahnya, "Allah memberikan

pahala dua kali kepadamu-"

Catatan

Dalam surat ini tidak ada pernyataan tegas tentang ajakan

beliau SAW untuk bersaksi bahwa dirinya adalah Rasul (utusan)

Allah. Akan tetapi hal itu tercakup dalam perkataannya, / * i>Urt
c$t Ct (Keselamatan atas siapa yang mengikuti petunjuk), dan jv,ga

dalam kalimat, fyE )t --f'.;..r'J"tji\i 
(Aku menyerumu dengan seruan

Islam),serta dalam kalimat,;l-L( (Masuklah Islam),karena semua itu

mencakup pengakuan dua kalimat syahadat.

'#;\'el (Dosa Ariisiyyin). Pelafalan kata ini dan

penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang awal

mula turunnya wahSnr, dan disebutkan arriisiyyiin. Riwayat seperti ini

dinukil juga oleh penulis kttab Al Masyariq serta selainnya. Kemudian

pada riwayat lain disebutkan ariisiin.

Ibnu Al A'rabi berkata, "Kata arisa - ya'rasu - ariis,

sedangkan arrisa - yu'arrisu - iruiis. " Menurut Al Azhari baik arisa

maupun arrisa sama-sama bermakna ladang dalam bahasa Syam.

Adapun penduduk wilayah As-Sawad adalah para petani dan mereka
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beragama Majusi. Sedangkan penduduk Romawi adalah masyarakat

industri. Maka diberitahukan kepada mereka bahwa meski mereka
adalah Ahli Kitab, narnun jika tidak mau beriman kepada Muhammad
SAW niscaya akan menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang-
orang Majusi. Ini adalah pengertian lain yang belum disebutkan
terdahulu.

Ulama selainnya menukil dengan kata ariisiyyiin, dinisbatkan
kepada Abdullah bin Ariis, seorang laki-laki yang diagung-agungkan
kaum Nasrani. Dia membuat-buat dalam agama mereka berbagai
perkara yang menyelisishi agama Isa AS. Dikatakan juga bahwa dia
berasal dari kaum yang diutus kepada mereka seorang nabi, lalu
mereka membunuhnya. Atas dasar ini, maka pernyataan itu adalah,
"Sesungguhnya bagimu seperti dosa ariisiyyiin' ."

Ibnu Hazm menyebutkan bahwa para pengikut Abdullah bin
Aris adalah penduduk kerajaan Heraklius. Namun, sebagian mereka
menyanggah pandangan di atas dengan alasan bahwa jumlah kaum
ariisiyyiin hanya sedikit dan pandangan mereka hampir tidak
diperhitungkan, karena mereka mengingkari doktrin trinitas.
Menurutku, perkataan Ibnu Hazm pasti berdasar, karena dia tidak
sembarangan menukil. Dalam riwayat Al Ashili disebutkan
yariisiyyiin, sepertinya hal ini hanyalah upaya mempermudah
penguc apan huruf h amzah.

Ibnu Sayyidih berkata dalam kitab Al Muhkam, "Al Ariis
artinya petani menurut Tsa'lab, sedangkan menurut Kura' artinya
orang yang dipercaya. Seakan-akan kata tersebut termasuk kata yang

memiliki arti yang berlawanan, yakni boleh digunakan bagi yang

mengikuti dan yang diikuti." Lalu makna hadits di atas sesuai dengan
kedua pengertian itu. Jika yang dimaksud adalah 'yang mengikuti'
maka maknanya, "Sesungguhnya bagimu seperti dosa mereka yang

mengikutimu dan tidak mau masuk Islam." Adapun jika yang

dimaksud adalah 'yang diikuti' maka dikatakan, "sesungguhnya
bagimu dosa orang-orang yang diikuti." Dosa mereka yang diikuti
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dilipatkangandakan, karena dengan sikap mereka yang tidak mau

tunduk kepada kebenaran telah menyesatkan para pengikut mereka.

An-Nawawi berkata, "Nabi SAW mengingatkan dengan

menyebut para petani disamping rakyat yang lain, karena mereka

adalah mayoritas. Disamping itu mereka juga lebih cepat dalam

menunjukkan kepatuhan." Namun, hal itu disanggah bahwa diantara

rakyat itu ada golongan selain petani yang memiliki pengaruh,

kekuatan, dan marga. Maka tidak menjadi kemestian jika kaum petani

menerima Islam akan masuk pula rakyat yang lain, hingga patut

menyebutkan mereka tanpa menyertakan yang lainnya'

Menurut hemat saya, maksud An-Nawawi bahwa Nabi SAW

mencukupkan dengan menyebut satu kelompok masyarakat tanpa

menyebut yang lainnya, sepertinya hendak dikatakan, "Jika engkau

tidak mau menerima Islam, maka engkau akan menanggung dosa

setiap orang yang tidak mau menerima Islam karena perbuatanmu itu,

yang mereka akan taat sekiranya engkau taat, seperti halnya para

petani. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk memberikan sanggahan

terhadap pernyataan An-Nawawi.

Perlu dikemukakan bahwa menurut Abu Ubaidah dalam kitab

Al Amwal, maksud fallaahiin (petani) yang disebutkan Imam An-

Nawawi bukan terbatas pada para petani saja, tetapi mencakup semua

penduduk kerajaan itu. Apabila hal itu untuk menguatkan penjelasan

yang telah saya sebutkan ketika mengomentari perkataan An-Nawawi,

maka tidak ada sanggahan terhadapnya. Namun, jika tidak, maka ia

terbuka untuk dikritik.

Abu Llbaidah meriwayatkan juga bahwa ariisiyyiin adalah

khaul (budak) dan khadam (pelayan). Pengertian ini lebih khusus

daripada yang sebelumnya, kecuali jika dikatakan makna khaul lebih

umum, mencakup semua yang berada dalam kekuasaan raja. Al

Azhari meriwayatkan bahwa ariisiyyiin adalah salah satu komunitas

Majusi. Mereka menyembah api dan mengharamkan zina. Profesi

mereka adalah sebagai petani dan senantiasa mengeluarkan
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sepersepuluh dari hasil pertanian mereka. Namun, mereka memakan

binatang yang mati tanpa disembelih. Jika pernyataan ini benar, maka
makna hadits itu adalah 'Maka bagimu seperti dosa ariisiyyiin'.

Lri L-lti (Ketika selesai). Maksudnya, orang yang membaca.

Ada juga kemungkinan yang dimaksud adalah Heraklius, dan hal itu
dinisbatkan kepadanya dalam konteks majaz, karena dia yang

memerintahkannya. Asumsi ini didukun g lafazh sesudahnya, 61b (d i
sisinya), karena maksud kata ganti 'nya' pada kalimat itu adalah

Heraklius.

}.fiJrt'-5.t ,i:rk, bt*)l t-i)t (Suara-suara menjadi ramai di

sisinya dctn banyak kegaduhan). Pada pembahasan tentang jihad
t'

disebutkan , '-;Si plr "v"LL ,y'i'* f,-ir bttbi * '^t)ti; e; oi L{t
t. , '.

t-9Jti 6 q;j3t )L-i .;-+hij (Ketika dia menyelesaikan pembicaraannya,

maka terdengar suara-suara keras para pembesar Romawi yang ada

disekitarnya. Mereka tampak gaduh dan aku tidak tahu apa yang
mereka katakan). Akan tetapi dari kondisi yang ada diketahui bahwa
kegaduhan itu terjadi karena apa yang mereka pahami dari sikap

Heraklius yang cenderung membenarkan urusan beliau SAW.

*!, Ori /) ;1'ti U gungguh urusan lbnu Abi Kabsyah telah

ramai). Cara pelafalan kedua kata ini (yakni amira dan amru) sudah

dikemukakan pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu.
Dikatakan yang pertama dibaca amira dan yang kedua dibaca amru.
Namun, menurut Ibnu At-Tin yang kedua juga dibaca amira. Kura'
berkata dalam kitab Al Mujarrad, "Kata amara dan amira artinya
banyak. Dengan demikian maknanya, "sungguh telah banyak urusan

Ibnu Abi Kabsyah", tetapi kalimat ini sedikit rancu. Dalam perkataan

Zamakhsyari terdapat indikasi yang mendukung versi kedua, yakni
kata amara, karena dia berkata, "Amaratun sama dengan pola kata

barakatun". Diantaranya penggunaannya adalah perkataan Abu
Sufyan, 'Laqad amira amara Muhammad'. Demikian disinyalir oleh
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Syaikhul Islam Sirajuddin dan dia membantahnya. Nampaknya

Zamakhsyari hanya bermaksud menafsirkan kata yang pertama, yaitu

amara dan amira, yang bentuk mashdar-nya adalah amaratun'

Adapun al amara artinya banyak, agung, dan tambahan. Sungguh

Zamakhsyari tidak menyinggung tentang pelafalan lafazh kedua.

'@ ?slt "usl g* en ,'4-i1,Jri 6z-zuhri berkata,

"Heraklius memanggil para pembesar Romctwi dan mengumpulkun

ntereka...). Ini adalah penggalan riwayat yang tercantum pada

pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu sesudah kisah yang

dijelaskan Ibnu An-Nathur. Di tempat itu telah dijelaskan bahwa

Heraklius memanggil mereka di tempat tinggalnya di Himsh. Hal ini

terjadi setelah dia kembali dari Baitul Maqdis, lalu mengirim surat

kepada sahabatnya yang berada di Romawi. Tak lama sahabatnya

memberikan jawaban yang menyetujui pandangannya tentang

keluarnya seorang Nabi. Atas dasar ini maka huruf/a' dalam kata Gi
(maka dia memanggil) adalah sebagai fashihah (kata yang

menjelaskan maksud kalimat sebelumnya yang tidak disebutkan

secara redaksional yang menjadi sebab kalimat sesudahnya), sehingga

maknanya seperti dikatakan Az-Zuhri, "Heraklius berjalan ke Himsh,

lalu mengirim surat kepada sahabatnya di Romawi. Setelah itu

sahabatnya memberikan jawaban, maka Heraklius memanggil bangsa

Romawi yang bersamanya."

Catatan

Dalam kitab Strah Ibnu Ishaq dan Az-Zu}ri dengan sanad

yang sama seperti pada bab ini hingga Abu Sufyan, dikutip sebagian

kisah yang disebutkan Az-Zu}ri dari Ibnu An-Nathur. Menurutku, dia

telah mencampuradukkan hadits. Untuk memperkuat dugaan ini

bahwa dia menceritakan kisah surat ini dari Az-Zuhi dan berkata,

ir6!r e.lJi '!:)\iU a'.b3t'O.:-;i "",i e-:r, (Jskup dari kaum Nasrani

menceritakan kepadaku dan dia hidup di zaman ira). Saya (Ibnu
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Hajar) katakan, inilah Ibnu An-Nathur. Kisah surat ini hanya

disebutkan Az-Zuhri dari jalur Abu Sufyan. Lalu Syu'aib bin Abu
Hamzah telah menjelaskan hadits dari Az-Zuhn dengan detil.
Sementara Syu'aib leblh tsiqaft (terpercaya) dibanding Ibnu Ishaq

serta lebih akurat dalam menukil riwayat, maka riwayatnya dianggap

lebih orisinil sedangkan riwayat Ibnu Ishaq dianggap syadz (ganjil).

Masalah ini seharusnya dikemukakan pada pembahasan

tentang awal mula turunnya wahyu. Namun, saya tidak sempat

melakukannya. Oleh karena itu, saya mengulangi di tempat ini untuk

melengkapinya.
'Ju;'d 

l'3 e'e;,et (Dia mengumpulkan mereka cli tentpat

tinggalnya, lctlu berkata). Pada pembahasan tentang awal mula

turunnya wahyu telah disebutkan bahwa dia mengumpulkan mereka di

suatu tempat dan dia mengambil posisi dibagian atas, lalu dia kaluar
kepada mereka. Dia melakukan itu, karena khawatir mereka akan

mengingkari perkataannya dan segera membunuhnya.

5,.f' 
'al (Sampai akhir zaman). Maksudnya, kerajaan kamu

akan berlangsung terus hingga akhir zaman, karena Heraklius
mengetahui dari kitab-kitab terdahulu bahwa tidak ada umat sesudah

umat ini, tidak ada agama sesudah agama ini dan orang yang masuk

agama ini dirinya akan aman. Untuk itu, dia mengucapkan hal itu.
'J\tj 

F+ bn '$ p ;Sul (Dia berkata: Datangkanlah mereka

kepadaku, lalu mereka dipanggil dan dia berkata). Di sini terdapat

bagian yang tidak disebutkan secara redaksional, dimana seharusnya,

"Mereka dikembalikan kepadanya, lalu dia berkata..."

'c:2i qlr'6L Ui '-ot lsungguh aku telah melihat dari kamu

apa vang aku sukai). Hal ini menafsirkan apa yang disebutkan secara

ringkas pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu, dimana

hanya disebutkan, "Sungguh aku telah melihat", tanpa kalimat
sesudahnya.
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'* t*j': J tsi;;i (Mereka pwt sujud kepaclanya clan riclha

terhadapnya). Ini menunjukkan bahwa diantara kebiasaan yang

mereka lakukan adalah sujud kepada raja. Namun, ada kemungkinan

juga bahwa hal itu merupakan isyarat mencium tanah, karena orang

yang melakukan itu seperti orang yang sujud. Lalu disebutkan bahwa

mereka telah ridha berdasarkan sikap mereka yang mengurungkan niat

saat ingin keluar.

Pelaiaran vans dapat diambil

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran y^ng dapat

dipetik selain yang telah disebutkan, yaitu:

1. Menyebut nama orang yang mengirim surat sebelum nama

orang yang dikirimi surat. Imam Ahmad meriwayatkan bersama

Abu Daud dari Al Alla' bin Al Hadhrami 
-pembantu 

Nabi

SAW di Bahrain- menulis kepada Nabi SAW dan memulainya

dengan menyebut dirinya. Dia berkata, "Dari Al Alla' kepada

Muhammad Rasulullah." Maimun berkata, "Adapun kebiasaan

raja-raja non-Arab apabila menulis surat kepada raja-raja

mereka niscaya akan memulai dengan menyebut raja-raja

mereka, sehingga Bani Umaiyah mengikutinya." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, pada pembahasan tentang hukum akan

disebutkan bahwa Ibnu Umar menulis kepada Muawiyah

dengan memulai menyebut nama Muawiyah. Demikian juga

yang dia lakukan ketika menulis surat kepada Abdul Malik.
Serupa dengannya, surat dat', Zaid bin Tsabit kepada Muawiyah.

Al Bazzar meriwayatkan dengan sanad yang lemah dari

Hanzhalah (sang penulis) bahwa Nabi SAW mengirim Ali dan

Khalid, lalu keduanya mengirim surat kepada beliau SAW.

Khalid memulai dengan menyebut dirinya, sedangkan Ali
memulai dengan menyebut Rasulullah, maka Rasulullah tidak

mencela salah seorang pun dari keduanya. Adapun pembicaraan
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tentang 'Amma ba'du' telah dikemukakan pada pembahasan

tentang Jum'at.

5. Firman Attah,l*F r -Jt- tti| w r-# ,? olt tlgi
" K a rn u s e k al i- k al i t f a a *'s' a mp o,i * 

"p 
r' d o * 

" 
n o *' o o 1y o, g, 

" 
*p u r n a),

sebelum kamu menaJkahkan sebagian harta yang kamu cintai

-sampai firman-Nya- mengetahuinya." (Qs. Aali Imraan [3]: 92)

^ . .i . , tt;.. ?i i o :. o, o

itr 'r.a1JJU 
-,, ;\ * ,i\ -^rJL 

#i .r. it -ui ; it)y ;
4'

:-:i o6's 3M ?lr|qrbi'Fi'^;rb ;i ors ,j;'^-
\t ,* :t'J-, ,sr'1 c**3t il:il Ug', ,it;';. 4 nli
'i,,ju'$ dii,5 e W,6 d -;{jtpr'i.*| *
, , 4 A \ , ' 
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,i* hr tt it'J.J, ,t i,Sr;"'^rrb ;i ?v e4 \tW #
,is ; "C\' Cl;i'";i ;:;, e# \,y.ri *'i;,ie;,'.r)
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iG .;;lt *p rat;;',:i 6ri ;i * \i & 
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.etr i-;
e e': q:bi G'"^Ab ;(i*i .it'Jy.,U ;r.lit-;L ;
;L .ertrluy el.i ,i;G iZ'ijr'.i;3; "i,' u, Js ^k

.(f.:l-r Jt ; 9it & otS:JE .r:-.: J 6*--vz 
4

4554. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dia
mendengar Anas bin Malik RA berkata, "Abu Thalhah adalah seorang

Anshar yang paling banyak memiliki kebun kurma di Madinah.
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Adapun hartanya yang paling dia cintai adalah Bairuha'. Kebun ini

terletak berhadapan dengan masjid. Rasulullah SAW biasa masuk

kebun itu dan minum aimya yang sangat segar. Ketika diturunkan

ayat, 'Kamu sekali-kctli tidak rtkan sampai kepada kebaikan (yang

sempurna) hingga kamu mena/kahkan sebagian (daripada harta)

yang kamu cintai', maka Abu Thalhah berdiri dan berkata, 'Wahai

Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfiffnan, 'Kamu sekali-kali

tidak akan sampai pada kebaikan (yang sempurna) hingga

menaflrahkan sebagian (daripada harta) yang kamu cintai',

sesungguhnya harta benda yang paling aku cintai adalah Bairuha'.

Maka sekarang ia telah menjadi sedekah untuk Allah. Aku

mengharapkan kebaikan dan perbendaharaannya di sisi Allah.

Tempatkanlah (pergunakanlah) wahai Rasulullah sesuai yang

ditunjukkan Allah kepadamu'. Rasulullah SAW bersabda, 'llah...

Wah... itu adalah harta raayib (menguntungkan).-. itu adalah harta

raayifu (menguntungkan)... Aku telah mendengar apa yang engkau

katakan dan menurutku hendaknya engkau memberikannya kepada

kerabatmu'. Abu Thalhah berkata, 'Aku akan melakukannya wahai

Rasulullah'. Abu Thalhah membagikannya di antara kerabat-

kerabatnya dan putra-putra pamannya."

Abdullah bin Yusuf dan Rauh bin Ubadah berkata, "Itu

adalah hmta raabifr (keberuntungan)." Yahya bin Yahya menceritakan

kepadaku, aku membaca kepada Malik dengan lafazh "harta raayih."

tj.'e.,
.,rl; dt--r.J

4555. Dari Anas RA, dia berkata, "Nabi memberikannya

kepada Hassan dan Ubay, sementara aku lebih dekat kepadanya, dan

beliau tidak memberikan sedikit pun kebun itu kepadaku'"

?tt o,1t r,in'!\*;i 6'
*9e,

,#
o

J**,-
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Keterangan Hadits:

(Bab "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan

[yong sempurnal hingga menaJkahkan sebagian [daripada hartaJ

yang kalian cintai".). Demikian disebutkan Abu Dzar sedangkan

se I ai nnya menuki I hin gga lafazh, "men getahuinya".

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang

kisah kebun Bairuha'. Cara pelafalannya telah disebutkan pada

pembahasan tentang zakat dan penjelasannya telah disebutkan pada

pembahasan tentang wakaf.

"e\ ;J6 !.o c is? i L"r')','e;.U yt '*'SG lttauthh bin

Yusttf rlcm Rauh bin Ubadah berkata, "Diriwayatkctn cluri Matik
dengan kata, 'raabih ). Maksudnya, orang-orang yang disebutkan itu
meriwayatkan hadits ini dari Malik dengan sanad-nya, dan keduanya

sepakat menukil lafazh yang sama, kecuali kata ini. Riwayat Abdullah
bin Yusuf dinukil dengan sanad yang maushul oleh Imam Bukhari
pada pembaasan tentang wakaf. Al Mizzi meriwayatkan bahwa dia
mengutipnya pada pembahasan tentang tafsir dengan sanad yang
ntaushul dari Abdullah bin Yusuf juga. Sedangkan riwayat Rauh bin
l,rbadah telah dikemukakan pada pembahasan tentang wakalah
(perwakilan) bahwa Ahmad menukilnya dengan sanacl yang maushul

darinya. Saya menyebutkan di tempat itu apa yang tercantum dari para

peri'*,ayat dari Malik tentang pelafalan lafazh ini, apakah ia dibaca
raabih atau raayih disertai penjelasannya.

et y.o {''-?-i i,:rtt G;" i ,;:;"u:r; gahya bin yahya

menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku membacakan kepada

Malik dengan kata 'raayifu'). Demikian dia sebutkan secara ringkas.

Namun, dia telah menyebutkannya dengan lengkap melalui jalur ini
p ada p embahasan tentan g w akal ah (perw aki lan).
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Catatan

Pada riwayat selain Abu Dzar disebutkan; Muhammad bin

Abdullah Al Anshari menceritakan kepadaku, bapakku menceritakan

kepadaku, dari Tsumamah, dari Anas, dia berkata, "Beliou

memberikannya kepada Hassan dan Ubay bin Ka'ab, semenlara oku

lebih dekat kepaclanya dibanding keduanyo, nomun beliau tidak

memberiku sedikitpun." Ini merupakan penggalan hadits di atas.

Adapun selengkapnya telah disebutkan pada pembahasan tentang

wakaf. Al Mizzi lalai menyitir jalur hadits tersebut di tempat ini.

Di antara mereka yang mengamalkan hal ini adalah Ibnu Umar

sebagaimana diriwayatkan Al Bazza dari jalumya, bahwa beliau

membacanya lalu berkata, "Aku tidak mendapati sesuatu yang lebih

aku cintai daripada Mirjanah (seorang wanita budak) milikku yang

berasal dari Romawi. Maka aku berkata, 'Dia merdeka untuk Allah'.
Sekiranya aku tidak terhalang untuk mengambil kembali sesuatu yang

telah aku tetapkan untuk Allah, niscaya aku akan menikahinya."

6. Firman Allah, q:b C olirlii lri'Furtf,i,rti
nKotakanloh, '(Jika komu mengotokon ado makanan yong

diharamkon sebelum turun Tourot), maka bowolah Taurat itu,lalu
bacalah dia jika komu orangerong yong benar'.' (Qs' Aali Imraan

l3l: e3)

l, jt.,;e ;At'oit:+;?nr uer'k i l' l" * gt C
o{k'rY ,'&i'Jw ,q3 s;i:Yt'&,f'rr*i y iu' &
:,r'Pt d. o'sfV'iui 4.Hi r4* :'t;u 1.fa i'.: ?
|ik ,l*; l' '.'b'&ii* .,* Qt.r: v 'rjw 7';r
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t;'; gr';b ,91r aJ'-_-^

,t'sZG *- r*-A Ui:;,r*Ijr
4556. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA, "sesungguhnya

orang-orang Yahudi datang kepada Nabi dengan membawa seorang
laki-laki dan seorang wanita diantara mereka yang berzina. Beliau
bertanya kepada mereka, 'Bagaimana yang kalian lakukan terhadap
orang yang berzina di antara kalian?' Mereka berkata, 'Kami
menyiramkan air panas dan memukuli mereka'. Beliau bersabda,
'Apakah kalian tidak mendapati hukum rajam dalam kitab Taurat?'
Mereka berkata, 'Kami tidak mendapati rajam di dalam Taurat,.
Abdullah bin Salam berkata kepada mereka, 'Kalian berdusta,
bawalah Taurat dan bacalah jika kalian orang-orang yang benar,.
Maka midras (tokoh agama) mereka meletakkan telapak tangannya
pada ayat rajam kemudian dia mulai membaca apa yang tidak te*utup
oleh tangannya dan tidak membaca ayat rajam. Dia menarik
tangannya dari ayat rajam dan berkata,'Apakah ini?' Ketika mereka
melihat hal itu mereka berkata, 'Ia adalah ayat tentang rajam,. Maka
kedua orang itu diperintahkan agar dirajam di dekat tempat
pelaksanaan shalat jenazah di samping masjid." Dia berkata, "Aku
melihat sang laki-laki menutupi wanitanya dan melindunginya dari
lemparan batu."

Keterangan:

(Bab "Katakanlah; bawalah Taurat dan bacalah jika kamu
orong-orang yang benar). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar
tentang kisah dua orang Yahudi yang berzina. Penjelasannya akan
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disebutkan pada pembahasan tentang hudud (hukum-hukum yang

telah dijelaskan dalam nash). Adapun kalimat pada riwayat ini, '"i <

t';iti (Bagaimana yang kalian perbuat), dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan , o'&;5'.;,! @ogrimcmct yang komu kerjakan)'

Adapun kata nuhammimuha artinya kami menyiramkan air panas

kepada keduanya. Ada juga yang mengatakan; Kami menghitamkan

wajah keduanya. Penjelasan tentang itu akan disebutkan ketika

membahas hadits ini. Kata midraasuha (tokoh agama) menurut versi

Al Kasymihani. Adapun periwayat selainnya menukil dengan lafazh

mudaarisuha (pengajarnya) berasal dari kata diraasah (pelajaran),

namun versi pertama lebih tePat.

7. Firman Allah, u.u(U

"Kamu adalah umat ydrrg terbaik yang dilahirkan untuk msnusia,"
(Qs. Aali Imraan [3]: 110)

" l -,.1 ,". " ^LLq f\ dot Jf F:5

-,
4,ol

;6

o to'z loz \ ' ' i'o't

.* e ) 4:e drl {t o.,t}

bflt €,ry.b;v 'e'a).

4557. Dari Maisarah, dan Abu Hazim, dari Abu Hurairah RA,

'Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia' , dra

berkata, "sebaik-baik manusia untuk manusia, kalian datang

membawa mereka dalam keadaan tangan terbelenggu di tengkuk

mereka, hingga mereka masuk dalam agama Islam."
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Keterangan:

(Bub "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk
manttsict. '). Disebutkan hadits Abu Hurairah tentang penafsiran ayat
tersebut, tapi tidak dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW. Namun,
di bagian akhir pembahasan tentang jihad disebutkan melalui jalur lain
dengan sanad yang marfu' (langsung kepada Nabi SAW). Hal ini
menolak perkataan mereka yang mengkritik Imam Bukhari dengan
mengatakan, "Riwayat ini ntauquf sehingga tidak patut dimasukkan
dalam anlara riwayat-riwayat 'yang memiliki sanad hingga Nabi
SAW."

:.. ". .. .*
0 * Jp (Dari Maisarah). Dia adalah Ibnu Ammar Al Asyja,i.

Dia berasal dari Kufah dan tergolong orang yang tsiclah (terpercaya).
Dia tidak memiliki riwayat dalam shahih Bukhari selain hadits ini,
dan satu hadits yang telah disebutkan pada pembahasan tentang awal
mula penciptaan, dan akan disebutkan pada pembahasan tentang
nikah. Gurunya, Abu Hazim adalah Sulaiman Al Asfia,i.

/U.r.,tr lr '* $ebaik-baik manusia untuk manusia).

Maksudnya, sebaik-baik sebagian manusia untuk sebagian yang
lainnya, yakni lebih bermanfaat untuk manusia. Mereka menyandang
predikat demikian, karena mereka menjadi sebab sebagian manusia
masuk Islam. Berdasarkan penjelasan ini sanggahan mereka bahwa
penafsiran tersebut tidak shahih, adalah tidak dapat diterima. Ibnu Abi
Hatim dan Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur As-Sudi, dia berkata:
"r"u ,*;i:i ,irt ;<b *k tk eli 'p'ii, jrii hr ,a.j :';ft',)J

'r,. 6., , " a.

tr t y ,tS ,t'-z,t r-rti--.a) (Umar berkata, ,'sekiranya Attah

menghendaki niscaya akan berfirman, 'Kamu sebaik-baik ttmat',
maksudnya kita semua. Namun, Allah berfirman, 'Kamu dahulu,,
mako ini khusus untuk sahabat-sahabst Muhammad dan siapa yang
melokukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan). Riwayat ini
munqathi' (terputus).

FATITUL BAARI - 253



Abdrnrazzaq, Ahmad, An-Nasa'i, dan Al Hakim meriwayatkan

dari hadits lbnu Abbas dengan sanacl yang jayyid, dia berkat u, Glt e
*') * A' ,rp lrr' * f:*A (Mereka adalah orang-orong yctng

hijrah bersuma Nubi SALIT).Penafsiran ini lebih khusus daripada yang

sebelumnya. Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari

Ikrimah, dia berkata, "Ayat ini turun tentang Ibnu Mas'ud, Salim

(mantan budak Abu Hudzaifah), Ubay bin Ka'ab, dan Mu'az bin

Jabal." Pernyatan ini juga mutrcluf dan sanad-nya munqotlti ' (terputus)

dan ia lebih khusus daripada yang sebelumnya. Ath-Thabari

meriwayatkan dari jalur Mujahid, dia berkata, "Maknanya

berdasarkan syarat yang disebutkan, yakni menyeru kepada yang

ma'ruf dan seterusnya..." Penafsiran ini memiliki cakupan yang lebih

umum, dan ia sama seperti yang pertama.

Adapun faktor yang menjadi sebab hadits ini adalah apa yang

diriwayatkan Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim, dari jalur Ikrimah, dia

berkata, "Adapun sebelum kalian, seseorang tidak merasa aman di

negeri orang lain, dan demikian seterusnya. Ketika kamu datang maka

tercipta keamanan bagi siapa saja, baik kulit merah maupun kulit
hitam." Dinukil melalui jalur lain dari beliau, "Belum ada satu umat

yang masuk pada suatu agama seperti umat ini." Dari lfbay bin Ka'ab,

dia berkata, "Tidak ada yang lebih banyak menyambut Islam

dibanding umat ini." Ath-Thabari meriwayatkan juga dengan sanacl

yang hascur darinya. Semua ini berkonsekuensi memahami ayat itu

menurut cakupannya yang umum.

Pendapat inilah yang ditegaskan Al Farra' dan dia menguatkan

dengan firman-Nya dalam surah Al Anfaal [8] ayat 26, '€i''>1.ti]ir1
"S;t 

lOnn ingatlah [hai para MuhajirinJ ketika kamu masih beiunilah

seclikit), dan firman-Nya dalam surah Al A'raaf l7l ayat 86, i1 rif't|

^Ni ?* (Dan ingatlah ketika kamu clalrulu masih beriuntlah sedikit).

Dia berkata, "Menghilangkan kata kaana (dahulu) pada kalimat

seperti ini atau menyebutkannya adalah sama." Ulama selainnya
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berkata, "Maksud kata kuntum (kamu dahulu), yakni di lauh mahfuzh,
atau dalam ilmu Allah."

Ath-Thabari menguatkan juga pandangan yang memahami
bahwa ayat itu bersifat umum bagi seluruh ummat. Hal itu dikuatkan
dengan hadits Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, tj"-;
:tu <qiljG?i yi ; F*> ul' :: e J:F- *tio ,' or. )i,' ,:?,

l' ..,t Vii: ,h:p i1 *i',#3't';ai (Aku mendengar Rasutuilah

SAW bersabda tentang ayat ini 'Kamu adalah umat yang terbaik yang
clilahirkan untuk manusia', "Kamu yang menggenapkan tujuh puluh
umat, kamu yang terbaik di antaranya dan paling mulia diantaranya
di szsi Allah."). Hadits ini memiliki derajat hasan shahih,
diriwayatakan At-Tirmidzi 

-dinyatakan 
hasan oleh Ibnu Majah-

serta A1 Hakim, dan dia menilainya shahih. Hadits ini memiriki
pendukung riwayat yang mursal dai, Qatadah yang dikutip Ath-
Thabari dan para periwayatnya tergolong tsiqah (terpercaya). Dalam
hadits Ali yang dikutip Ahmad dengan sanad yang hasan bahwa Nabi
SAW bersabda, f\i -p g-liLJ,4 ((Jmatku dijadikan sebaik-baik

ummat).

8. Firman Auah, 
'\3ti 

bf F! oiiltb lr.1,.6 it

"Ketika dua golongan daripada*u iogi, (*u'onr) karena takut.r'
(Qs. Aali Imraan l3lz 122)

l6.b UXi if> Uj * |J;Li:L?nr oar;lr .r^; r r.ti r
* ,3 {tL e :9u,;".At lX i1s 1t:,1$i'iitt:r'V*t'i, *
\'i ,!t {A.i:; l,1f' -G.:;6:r;';Le:" Jv)-'; rt,

.r;4,
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4558. Jabir bin Abdullah RA, dia berkata kepada kami,

"Berkenaan dengan kami diturunkan ayat, 'Ketika dua golongan

cluripaclamu ingin (mundur) karena takut, padahal Allah adalah

penolong bagi kedua golongan itu.'." Dia berkata, "Kamilah kedua

kelompok itu; bani Haritsah dan bani Salimah. Sungguh kami tidak

menyukai 
-5rr2[u 

kali Sufyan berkata 'aku tidaklah bergembira'-
jika ia tidak turun, karena firman Allah 'Allah adalah penolong bagi

keduanya'.

Keterangan:

(Bab "Ketika dua golongan daripadamu ingin [munclurJ

korena takut). Disebutkan hadits Jabir yang telah dikemukakan pada

pembahasan perang Uhud. Kalimat t"$.thO (Allah adalah penolong

bagi keduanyc), disebutkan Al Farra' bahwa qira'ah Ibnu Mas'ud

adalah '#'t?nr, gUot wali bagi mereka). Dia berkata, "la seperti

firman Allah dalam surah Al Hujuraat [49] ayat9, g1 'ilt g oVa.V ;;;1

tl,.jt (Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin

berperang)."

e. Firman Allah, i7 ;\,4U A
"Tak ada sedikit pun compur tanganmu dalam urusan mereka itu."

(Qs. Aali Imraan I3l: 128)

f i' ;-" |t'Ji;Ai fi yj ,r"t, 4- iss'atlt ,r
,:Jrri jlr,4 

i7\t f )t € fflt q *l:,'e' 6y'p :
c3:, iy 4 i''4, J * t1'r-; (x', (x', r1:l, ;t'"4)i
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';6Y -!i Jr. ie /\' q u A) ?rr'r;:u.ilJr oi)
.',:.i'}t * *r, j'or;1t'3, p jJrs

4559. Dari Az-Zuhi, 0," O,"rUou, Salim mencerita;n
kepadaku, dari bapaknya, "Sesungguhnya dia mendengar Rasulullah
SAW apabila mengangkat kepalanya dari ruku' pada rakaat terakhir
shalat fajar, beliau mengucapkan, 'Ya Allah laknatlah fulan, fulan,
rlcm fttlun', sesudah beliau mengucapkan'sami'allahu liman hamidah
rctbbuna u,alakal hamdu'. Maka Allah menurunkan, 'Tidak adct

seclikitpun contpur tanganmu dalam urusan itu -hingga firman-Nya-
sesungguhnyct mereka itu orang-orong yong zhalim'.

Ishaq bin Rasyid meriwayatkan dari Az-Zuhi.

J-r-, 'c
'ro' 

. \.
4i-9 all

u'".);l's;i;?'r'S'|i & 
=)t 

u,t;\ e*, rix r.l .di 
,

4560. Dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin
Abdurrahman, dari Abu Hurairah RA, "sesungguhnya Rasulullah
sAw apabila hendak memohon kecelakaan terhadap seseorang, atau
memohon keselamatan bagi seseorang, maka beliau melakukan qunut
sesudah ruku'. Mungkin beliau mengatakan ketika mengucapkan

.{1; (;rn i\,i
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sctnti'allahu liman hamicluh,'Ya Allah, selamatkun Al Walid bin Al

Walicl, Salamah bin Hisyam, Ayyasy bin Abi Rabi'ah' Ya Allah

keraskan injakan-Mu kepada mudhar, dan jadikanlah tahun'tahun

mereka seperti fahun-tahun Yusuf'. Beliau mengeraskan Suaranya

membaca itu. Beliau biasa juga mengucapkan pada sebagian shalat

Fajar, .Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan' -untuk 
komunitas

Arab- hingga Allah menurunkan, 'Tidak ada sedikitpun campur

tanganmu claktm urltsln itlt'."

Keteransan Hadits:

(Bab "Tidak ada seclikitpttn campttr tungannnt dalam urusatl

itu".). Kata 'bab' tidak tercantum pada selain riwyat Abu Dzar. Imam

Bukhari r-neriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Hibban bin

Musa, dari Abdullah, dari Ma'mar, dail Az-Zuhri, dari Salim, dari

bapaknya. Abdullah yang dimaksud adalah Ibnu Mubarak.

Sl,'i': t-l't'i': JX 6"ton, fulan, dan futan). Nama-nama mereka

telah disebutkan pada pembahasan tentang perang Uhud dalam

riwayat mursal yang dikutip lmam Bukhari sesudah hadits ini, dari

Hanzhalah bin Abu Sufyan, dari Salim bin Abdullah bin umar, dia

berkata, i J;.]*i * orr* ,P t*:s-'*') f a' .rp ittt S'r'r;:r-S

U'p 4* f ?lC, # (Rasulullah SAW pernah memohon

kecelakaan untuk Shafwan bin Umayyah, Suhail bin Umair, dan Al

Harits bin Hisyam, maka turunlah ayat di atas).Imam Ahmad dan At-

Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dengan sanad maushul dari Amr bin

Hamzah dari Salim dari bapaknya seraya menyebut, nama-nama

mereka dan menambahkan di bagian akhir hadits itu, dE 'e*'4

(Maka taubat mereka semuanya di terima).,Dia mensinyalir firman

Allah dalam ayat selanjutnya, g$Ji a'il\i (Atau menerima taubat

mereka).
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Imam Ahmad meriwayatkannya juga dari jalur Muhammd bin
Ajlan, dari Nafi', dari Ibnu lJmar, i* *,t * nt & I' l'.,1j os
ty-I iirr iirlol ,,5,i dp ,fri & (Rasuluilah SAty biasa memohott

kecelukaan kepada empat orang, maka tutanlah ayat tersebut."
Kemuclian clia berkata, "Lalu Allah memberi petunjuk kepadu mereka
semuanya untuk memeluk Islam."). Orang yang keempat adalah Amr
bin Al Ash. As-Suhaili menisbatkan riwayat ini kepada At-Tirmidzi,
tetapi saya tidak menemukannya.

**\ f !ttU.'eO' 
','tirj; (Ishaq bin Rasyicl meriwayatkan

clari Az-Ztrhri). Maksudnya, melalui sanad seperti yang disebutkan di
awal hadits. Riwayat ini dinukil juga dengan sanad yang maushul oleh
Ath-Thabarani dalam kitab Al Mu jam Al Kabir melalui jalurnya.

!1 ?U'r1 li & 'f:";" o1 ;rri rs1'c;i (Biasanya apabila betiau

hendak memohon kecelokaan untuk seseorang atau memohon
kebaikan untuk seseorang). Yakni dalam shalatnya.

filt'r-i; 
''{ (Beliau qunut sesudah ruku,).Makna implisit

pemyatan ini dijadikan pegangan oleh mereka yang mengatakan
bahwa qunut dilakukan sebelum ruku'. Mereka berkata, "Hanya saja
qunut dilakukan sesudah ruku' jika hendak mendoakan kecelakaan
untuk suatu kaum atau kebaikan bagi suatu kaum." Namun mungkin
disanggah dengan mengemukakan kemungkinan bahwa logikanya
qunut tidak dilakukan kecuali pada kondisi seperti itu. Hal ini
didukung riwayat Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang shahih, dair
Anas, y e ot ji 7'.a.6'r ri1 ,1"& ) lrri pt y nr j; '"n4tLi

(Nabi sAW tidak qunut kecuali untuk mendoakan kebaikan bagi suatu
kattm atau kecelakaan bagi suatu knum). Adapun penjelasan
perbedaan tentang qunut telah diulas pada tempatnya di akhir bab ini.

git i.$jr 1,lt watid bin Al laahd).yakni Ibnu Al Mughirah.

Dia adalah saudara Khalid bin Al Walid, dan termasuk orang yang
ikut dalam perang Badar bersama kaum Musyrikin, lalu ditawan dan
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menebus dirinya, kemudian masuk Islam dan tinggal di Makkah.

Setelah itu, dia membuat kesepakatan dengan Salamah dan Ayyasy

hingga akhirnya melarikan diri dari kaum musyrikin. Nabi SAW

mengetahui keberangkatan mereka dari Makkah, maka beliau pun

berdoa untuk mereka. Riwayat ini disebutkan Abdurrazzaq dengan

sanad yang mursal.

Al walid yang dimaksud meninggal ketika datang kepada Nabi

SAW. Kami meriwayatkan hal itu dalam kitab Fawa'id Az-Ziyadat

dari hadits Al Hafizh Abu Bakar bin ziyad An-Naisaburi dengan

sanacl-nyadari Jabir, dia berkata , ,t b?; &i * a' ..,l-., it'J'*': e';
',1.'l' 

ei'"#i :J@ ou-_') q, -*'# ry #t :* a rp't\ z"s Sr

g.'jt i.(Rasulultah SAW ntengcmgkut kepulanya clari rakaat terakhir

shalat Sltubuh pada pctgi ke-15 bulan Rantadhan, lalu beliuu

mengnccrpkan, 'Ya Atlah, selamcfikanlah Al Walid bin Al Walid.').

Dalam riwayat ini disebutkan, oui ri1 & ,(,'y-'F'z#U.u,;bi
'* r"*.,iri sr.i.ri '#i'+ v'ri ,,:w'-&'di.j- ,oG!s)t'!'; Pt ii y
o'-3 :7ru),i*le ii gi' u 4!t'€,'6'nuyt'&'"i;r $'f'*
dt|:a ,u'os & *j .;6a' ;; "'dt** d g Fn C" ';ta1
ig:r r.ii ob 61,'{iilr '* ,'*': }o n' p 1tnt" beliau berdoa seperti

ittr selatna I5 hari. Pacla shubuh hari raya fitri beliau tidak berdoa

lagi. (Jmar bertanya kepadanya, maka beliau bersabda, 'Apakah

engkau tidak tahu bahwa mereka telah sampai? "' Dia berkata,

"Ketika beliau menyebut mereka, tibaaibaialan terbuka bagi mereka,

lalu Al Walict bin Al lhlid berialan dengan mereka sementara jari

tangannya putus karena siksaan. Dia ditarik ketiganya pada kedua

kakinya. Lalu dia clatang kehadapan Nabi sAW hingga akhirnya

meninggal. Nabi sAW bersabda, "Ini adalah syahid, aku meniadi

sal<si atas hal itu."). Kemudian Ummu Salamah (istri Nabi SAW)

melgabadikan pujian atasnya dalam bait-bait sya'ir yang masyhur.
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It};eA-:|) (Dan Salamah bin Hisyam). Yakni Ibnu Al

Mughirah. Dia adalah putra paman orang yang sebelumnya, dan juga

saudara Abu Jahal. Dia termasuk orang-orang yarrg lebih dahulu

masuk Islam dan mati syahid pada khilafah Abu Bakar di Syam tahun

ke-14 hrjrah.

t*', (Dan Ayya.sy). Bapaknya adalah Abu Rabi'ah yang

bernama Amr bin Al Mughirah. Dia termasuk orang yang lebih dahulu

masuk Islam dan melakukan dua hijrah. Kemudian dia ditipu Abu

Jahal hingga mau kembali ke Makkah. Lalu Abu Jahal menahannya.

Setelah itu, dia melarikan diri bersama dua temannya dan hidup

hingga khilafah Umar. Dia meninggal tahun ke-15 H. Ada juga yang

mengatakan sebelum itu.

4t yA e ^rr(r f e,Sui- o6., (Beliau biasa mengucapkan

pada sebagian shalatnya, yaitu pada shalat fajar [ShubuhJ). Seakan-

akan dia mengisyaratkan bahwa Nabi SAW tidak melakukannya terus

menerus.

?'|t 4,V't rSli't r;>ti ;;tr "di fr, Ailah, latouttah futan dan

fulan, beberapa komunitas bangsa Arab). Nama-nama mereka

disebutkan dalam riwayat Yunus dari Az-Zuh.i yarrg dikutip Imam

Mustim, 
'r+l: or:i;si*1';,jjirHiti (ya Allah, latcnatlah suku Ri't,

Dzalouan, dan Ushayyah. "

1lu:i ;-f r 'U U.rl> h' 'J:Jt 
s-- (Hingga Allah menurunkan,

"Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan itu").
Kemusykilan yang berkenaan dengan masalah ini telah disebutkan

pada pembahasan perang Uhud. Ringkasnya, kisah suku Ri'l dan

Dzakwan te{adi sesudah perang Uhud. Sementara ayat, "Tidak ada

sedikitpun campur tanganmu dalam urusan itu", t\fl)n berkenaan

dengan kisah perang lIhud, lalu bagaimana mungkin ayat turun lebih
awal dibanding peristiwa yang menjadi sebabnya? Saya menemukan

cacat dalam hadits, yaitu adanya perkataan periwayat yang disisipkan
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dalam hadits. Sementara kalimat, "Hingga Allah menurunkan" sunud-

nya terputus dari Az-Zuhri dari orang yang menyampaikan

kepadanya. Hal ini dijelaskan Imam Muslim dalam riwayat Yunus,

"Dia -Az-Zuhri- berkatta,i1 *rr,i '!;'a-li tlJt;.'€ (Disampaikan

kepada kami bahwa beliau meninggalkan hal itu ketika turun ayat

tersebut)." Namun, penyampaian ini tidak shahih berdasarkan apa

yang saya jelaskan. Kemudian disebutkan hal lain yang berkenaan

dengan sebab turunnya ayat ini, tetapi tidak menafikan keterangan

terdahulu. Berbeda dengan kisah suku Ri'l dan Dzakwan.

Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari hadits Anas, bi

p iu,'Jr- & ,"i': e: :i tr. *i.': o'-3 *'t * nr "i; '4t
jw i,r 'J'j:v ,g.t dt e'*u- $3'6,1i, rtrtii''--,'Ji";8 ilut t+;*')

<rot ;fi ;r. '!)]Jj) (Sesungguhnya Nabi SAW keclua gigi depannya

patah padct perang Uhud dan waiahnya luka hingga darah ntengalir

dari wajahnya, lalu beliau bersabda, 'Bagaimana akan beruntung

kaum yang melakukan hal ini terhadap Nabi mereka padahal beliau

menyeru mereka kepada Tuhan mereka'. Maka Allah menurunkan,

'Tidak ada sedikitpun campur tangqnmu dalam urusan itu'.).

Riwayat ini dan hadits Ibnu Umar yang menyatakan bahwa

Nabi SAW memohon kecelakaan untuk orang-orang yang disebutkan

itu dalam shalatnya hingga turun ayat tersebut, mungkin dipadukan

dengan mengatakan bahwa ayat itu turun karena kedua perkara ini

sekaligus, yakni berkenaan dengan apa yang menimpa dirinya, dan

jrga perbuatannya memohon kecelakaan bagi suatu kaum, dan

semuanya terjadi di Uhud. Berbeda dengan kisah suku Ri'l dan

Dzakwan yang tidak memiliki hubungan dengan kedua peristiwa tadi.

Mungkin juga dikatakan bahwa kisah suku Ri'l dan Dzakwan terjadi

sesudah itu dan ayat tersebut turun sesaat setelah sebabnya. Kemudian

ia turun berkenaan dengan semua perkara tersebut.
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to. Firman Altah, €,?i € € iU Jb:jt)
"Sedang Rasul yang berada diantara kawan-kawanmu yang lain

memanggil kamu." (Qs. Aali Imraan [3]: 153)

,,
Kata ukhraakum (yang lain diantara kamu) adalah bentuk

ta'nits (kata jenis perempuan) dari kata aakhirukum (yang terakhir
diantara kamu). Ibnu Abbas berkata, "Ifudal husnayain" (salah satu

dari dua kebaikan), yakni memperoleh kemenangan atau mati syahid.

ilu rnz \t *, 7)G j irSt'+ iJv ar;\ eri t
,;3 ; ar 15 -i t;. as€1r e *', qr h' * *ot',V
.'.."..1i ot..otl t,;",., t6.o -"' .^ 

-'' 
c'

C ,*- l: <e(fi e Jr} ey.i- 5D 3ui ,i)4 r.s'ii3

.),*')'#'it ? rt-') q,6 i' J:r "*it

456l.Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku rn*U.rr* Al Bara'
bin Azib RA berkata, "Nabi SAW menempatkan Abdullah bin Jubair
sebagai pemimpin pasukan pejalan kaki pada perang Uhud. Lalu
mereka datang dalam keadaan kalah. Maka itulah firman-Nya, 'Ketika
Rasttl memanggil mereka di antara kawan-kawan mereka yang lain'.
Tidak tersisa bersama Nabi SAW selain dua belas orang."

Keterangan:

(Bab "Dan Rasul memanggil kamu di antara kawan-kawan

kamu yang lain." Kata ukhraakum adalah bentuk ta'nits fienis
perempuanl dari kata aakhirukum). Demikian tercantum di tempat
ini. Dia mengikuti Abu Ubaidah yang berkata, "Kata ukhraahum sama
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dengan aakhiruhum." Namun, pernyataan ini perlu ditinjau kembali,

karena kata ukhraa merupakan bentuk ta'nits (enis perempuan) dari

kata aakhar bukan aakhir. Al Farra' meriwayatkan bahwa diantara

bangsa Arab ada yang mengucapkannya ukhraatilatm.

itr4eil A{i (#Lrit 6:b!> :a# }t'Sui ltUnu Abbas berkata,

"Salah satu dari dua kebaikan; memperoleh kemenangan atau mati

syahid"). Demikian tercantum dalam riwayat mu'allaq ini. Tempat

ayat tersebut adalah surah Bara'ah. Barangkali Imam Bukhari

menyebutkannya di tempat ini sebagai isyarat bahwa salah satu di

antara dua kebaikan itu terjadi pada perang uhud, yaitu mati syahid.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari

Ibnu Abbas sama seperti itu.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan bagian hadits Al Bara'

tentang kisah para pemanah pada perang Uhud' Hal ini telah

disebutkan secara lengkap pada pembahasan tentang peperangan.

11. Firman Allah, luit;i eiii

"Keamanan (Berupa) Kantuk." (Qs. Aali Imraan [3]: 154)

tit; €GJt ,-,dt V :'Jv aL)b si ai ;i c,*i;t*'*
.;.-t, a;u"ri,;r, q) q't" *|W ils .;l ?';"

4562. Dari Qatadah, Anas menceritakan kepada kami,

"sesungguhnya Abu Thalhah berkata, "Kami ditimpa rasa kantuk dan

kami berada dalam barisan pada perang llhud." Dia berkata,

"Pedangku terjatuh dari tanganku dan aku mengambilnya, kemudian

terjatuh dan aku mengambilnya."
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Keterangan:

Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Ishaq bin Ibrahim
bin Abdurrahman Abu Ayyub, dari Husain bin Muhammad, dari
Syaiban, dari Qatadah, dari Anas. Adapun Ishaq bin Ibrahim bin
Abdurrahman Abu Apub adalah Al Baghdadi. Gelamya adalah

lu'lu', dan sebagian mengatakan yu'yu'. Dia adalah putra paman

Ahmad bin Mani'. Tidak ada riwayatnya dalam Shahih Bukhari selain

hadits ini dan satu hadits lain pada pembahasan tentang kelembutan
hati. Dia adalah periwayat yang tsiqah (terpercaya). Dia hidup hingga
sesudah Imam Bukhari selama tiga tahun dan meninggal tahun 259 H.
Namun, ada juga yang menyebutkan selain itu.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Thalhah tentang rasa

kantuk pada perang Uhud. Hal ini telah dikemukakan pada
pembahasan tentang peperangan melalui jalur lain dari Qatadah.

12. Firman Allah, 7'Ft $.Ai u .t*. ,y l-t-ljr1 rt tri.q-,t gr-it

"e"1 r$tttr,#iu;1.
*(Yaitu) orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya
sesudolt mereka mendapat luka (dalam peperangan Uhud). Bagi
orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang
bertakwa ada pahala yang besar." (Qs. Aali Imraan [3]: 173)

Al Qarfu artinya al jiraah (luka-luka). Istajaabuu artinya
aj aa buu (mereka menjawab/menyambut [menaati]). Yastaj i ibu artinya
menj awab/menerima seruan.
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Keterangan:

(Bab ,,orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-

Nya sesuclah mereka menclapat luka [dalam peperangqn uhudJ). Ayat

itu disebutkan hingga firman-Nya 'yang besar''

C(fr)t ,l'it @l Qarh adalah Al Jiraah fiukaJ).Ini adalah

penafsiran Abu Ubaidah. Demikian diriwayatkan Ibnu Jarir dari Ibnu

Sa,id sama sepertinya. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan

sanctcl yang jayyicl dai Ibnu Mas'ud bahwa dia membacanya ul qur\.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa itu adalah qira'ah penduduk

Kufah.

Abu Ubaid menyebutkan dari Aisyah bahwa dia berkata,

..Bacalah ia al qarfubukan al qurfu." A1 Akhfasy berkata, "Al Qarlldan

al qurfu adalah bentuk mashdar (infinitif1. Al Qur[ adalah bahasa

penduduk Hrjaz, sedangkan al qarh adalah bahasa selain mereka.

Sama seperti kata adh-dha f dan adh'dhu'f,"

Al Farra' meriwayatkan bahwa jika dibaca al qurfu artinya

luka, sedangkan al qarfu artinya rasa sakit karena luka tersebut'

Menurut Ar-Raghib, "Al Qarfu adalah bekas luka, sedangkan al qurfu

adalah bekas luka dari dalam."

',#i-:S- ryJAi l j1al; (lstaiabu artinya ntereka

menjawab/menyambut, dan yastajiibu artinya mereka

menjawab/ntenerima seruan).lni adalah perkataan Abu tlbaidah' Dia

berkata tentang firman Allah dalam surah Aali Imraan [3] ayat 195,

"& +t;.;:ti, yakni f;Ai (Dia [Tuhan mereka] memperkenankan

permohonnan mereka). orang Arab mengatakan, 'isatajabtuka" yak'ni

aku akan menyambutmu (menuruti)."

Dia berkata tentang firman Allah dalam surah Asy-Syuuraa

memperkenankan/mengabulkan (doa) orang-orang yang beriman'
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Hanya saja Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini sebagai
pendukung terhadap ayat yang lain.

Catatan

Pada bab ini Imam Bukhari tidak menyebutkan satu hadits pun.
Seakan-akan dia meninggalkan tempat yang kosong. Adapun yang
cocok adalah hadits Aisyah bahwa dia berkata kepada Urwah,
sehubungan dengan ayat ini, "Wahai anak saudara perempuanku,
sesungguhnya kedua bapakmu termasuk di antara mereka; Az-Zubair
dan Abu Bakar." Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang
peperangan. Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkat4 f 'rjri olt of ;-:it &)il
n' ,rt, yt l?,, qt:i ,t\*'-i |irb r;ir,ni1, ftfl, 1', ,& fi-1i,*
,f,u'q!'; ,r1ui'o'i-;t:.,jrt$ ,l-ri ,ti; t ,? ti.*;ti;tilr {": f
dyj)\ &.t1i1ail;iiry :jr; ir .lpii (Ketika orang-orang musyrik

kembali dari perang Uhud, mereka berkata, 'Kalian tidak membunuh
Muhammad dan tidak juga membonceng wanita-wonita. sangat buruk
opa yang kamu lakukan, maka kembalilah'. Rasulullah SAW
menawarkan kepada manusia untuk turut berperang secara sukarela.
Maka merekapun menyambutnya hingga mereka berjalan sampai ke
Hamra' Al Asad. Hal itu sampai kepada knum musyrikin dan mereka
berkata, "Kita kembali tahun depan." Maka Allah Ta'ala
menurunkan firman-Nya, "Orang-orang yang memberi sambutan
untuk Allah dan RasuL "). Riwayat ini dikutip An-Nasa'i dan Ibnu
Mardawaih, dan para periwayatanya termasuk para periwayat dalam
kitab Ash-shahih. Hanya saja yang akurat bahwa ia adalah riwayat
mursal dari Ikrimah, dimana di dalamnya tanpa menyebutkan Ibnu
Abbas. Dari jalur mursal inilah dikutip Ibnu Abi Hatim dan selainnya.
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13. Firman Allah, i';iltt 8 tr* n
u(Yaitu) orsng-orsng (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepoda

mereka ada orang-ororrg yang mengatakan: "Sesungguhnya
manusia teloh mengumpulkan pasukan untuk ,nenyerdng kamu,

karena itu takutlah kepada mereka'." (Qs. Aali Imraan [3]: 173)

;.= i>r1l\ ai -+G.l\4s (&s'j, e't iur ui-; cG a\ *
,^.6r .r1; ;rrJL! ;.:- *-t e \t * "H Q6j ,Slt up';al

OJS]lt t_s in, t# tjlul tlti'i1 Lii'} pr*t'i p3 ty"* ir

4563. Dari Ibnu Abbas, 'Cukuplah Allah bagi kami dan Dia

sebaik-baik pelindung', diucapkan Ibrahim Alaihissalam ketika

dilemparkan ke dalam api, dan diucapkan Muhammad SAW ketika

mereka mengatakan,'Sesungguhnya ntanusia telah mengumpulkan

pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka',

maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan ntereka

menjawab, "Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah
adalah sebaik-baik Pelindung. "

iirr ,i;; )6, e gl f er;\)';7t ok ils fG *, f
o{'j'?':

4564. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Adapun ut t i, urupun

Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api adalah,'Cukuplah Allah
(pelindung) bagi kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung'."

L1 u,rir e'U
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Keterangan Hadits:

(Bab "Orang-orung yang kepada mereka acla orung-orang
yang mengatakan, "Sesungguhnya nwnusia telah mengumpulkan
kekuutan untuk menyerang kamu karena itu takutlah kepada
ntereka "./. Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Bab 'sesungguhnya
manusict telah mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kamu
karena itu takutlah kepada mereka'." Lalu selainnya menambahkan
kata 'ayat'.

Imam Bukhari menukil hadits ini dengan redaksi, "Ahmad bin
Yunus menceritakan kepada kami 

-aku 
kira dia mengatakan- Abu

Bakar menceritakan kepada kami." Demikian tercantum dalam sanad
hadits ini. Orang yang mengucapkan, "Aku kira" adalah Imam
Bukhari. Seakan-akan timbul keraguan tentang nama guru daripada
gurunya. Al Hakim meriwayatkannya dari jalur Ahmad bin Ishaq dari
Ahmad bin Yunus, "Abu Bakar bin Ayyas menceritakan kepada
kami", sama seperti sanacl yang disebutkan di atas tanpa keraguan.
Akan tetapi Al Hakim keliru dalam hal itu.

Nama Abu Hushain adalah Utsman bin Ashim. Abu Bakar bin
Ayyas memiliki sanqd lain yang diriwayatkan Ibnu Mardawaih
melalui jalur lain dari Anas, ii ;Or 

"of 'E 
t: * a' .5,- "#tLi

ilr or u? i';rra T rr:+ (sesungguhnya Nabi sAW dikatakan

keparlanya, 'Sungguh manusia telah berkumpul untuk kamu, karena
ittr taktrtlah kepada mereka', maka turunlah ayat ini). Abu Adh-
Dhuha yang disebutkan Imam Bukhari dalam sanad ini adalah
Muslim bin Shabih.

/6' d 4i f p>tl-Jr * et;l r-i},t (Diucapkan rbrahint

Alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api). Dalam riwayat yang

sesudahnya disebutkan, iLi J'tT |!J,3L1 ls"rungguhnya yang

clemikian itu adalah akhir dari apa yang beliau ucapkan). Demikian
juga tercantum dalam riwayat Al Hakim tersebut di atas. Dalam
riwayat An-Nasa'i melalui jalur Yahya bin Bukair dari Abu Bakar
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sama seperti itu. Abu Nu'aim meriwayatkan di kilab Al Mustakhraj

dari Ubaidillah bin Musa, dari Israil dengan sanad ini, bahwa ia

adalah kalimat yang pertama kali beliau ucapkan. Maka mungkin ia

adalah yang pertama dan terakhir kali beliau ucapkan.

<€ ti* ii 16r ,i1; ,rp6 p {Xettka mereka mengatakan,

"sesungguhnya orang-orang telah mengumpulkan pasukan untuk

nxenyerang kamu"). Di sini terdapat isyarat terhadap apa yang

diriwayatkan Ibnu Ishaq secara panjang lebar mengenai kisah ini. Abu

Sufyan kembali dengan pasukan Quraisy dari Uhud, dia ditemui

Ma'bad Al Khuza'i dan mengabarkan kepadanya bahwa dia melihat

Nabi SAW bersama sekelompok orang dalam jumlah yang cukup

banyak. Turut bergabung bersamanya mereka yang tidak turut dalam

perang Uhud dan mereka menyesali kejadian tersebut. Abu Sufyan

sangat berterima kasih dengan berita ini lalu dia dan sahabat-

sahabatnya bergerak untuk kembali ke Uhud. Saat itu juga Abu

Sufyan mengirimkan beberapa orang untuk mengabarkan kepada Nabi

bahwa Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya bermaksud

menyerangnya. Maka beliau SAW berkata, "Cukuplah bagi kami

Allah dan dia sebaik-baik pelindung."

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur As-Sudi sama seperti itu
namun tidak menyebutkan Ma'bad dan hanya mengatakan, "Seorang

Arab Badui." Lalu dinukil juga dari jalur Ibnu Abbas dengan sanad

yang maushul akan tetapi statusnya lemah. Dia berkat a, oriL ii'fit,
*lti;ttt |j' (Abu Sttfyan datang menyambut rombongan dagang

yang hendak ke Madinah). Kemudian dari jalur Mujahid dikatakan

yang demikian dilakukan Abu Sufyan pada tahun berikutnya sesudah

perang Uhud. Inilah perang Badar yang dijanjikan. Ath-Thabari

menguatkan pendapat pertama. Dikatakan bahwa utusan yang

menyampaikan kabar itu adalah Nu'aim bin Mas'ud Al Asyja'i,
kemudian Nu'aim masuk Islam.
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Dikatakan penggunanaan kata 'manusia' untuk satu orang
dikarenakan ia termasuk jenis mereka, sebagaimana dikatakan 'fulan
menunggang khail (kuda-kuda), pada hal yang ia tunggangi saat itu
hanyalah seekor kuda. Saya (Ibnu Hajar) berkata, kebenaran
perumpamaan ini masih perlu ditinjau lebih lanjut.

14. Firman Allah, d;bi qlirr iir;i -rr;reX uylr-"i;X"'lt

"Sekali-kalijanganlah orong-orong yang bukhil dengan harta yang
Allalt berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka." (Qs.

Aali Imraan [3]: 180)

?h.'^r.* u7 orr;h;")
Sayutawwaquun (dikalungkan) sama seperti perkataan

t h aww aq tuhu b it hauq in (dia mengalunginya den gan kalung).

* \t J, |', J;, ju ,ju ,';:r e,i ? l.G o_,i ?
)e.) IJ L'ji GG.b fu li ,y'rn't'r:i" * lu h' ig';
r:i ,ic ti,JA -yy d.- 

"t 
LV ,!q'?';

JL.@faiq ii,' prT ! tr$" a:ir-";;;-lr> ,.1' :y )t "i

.f'r1
4565. Dari Abu shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata,

"Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang diberikan Allah
harta, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, niscaya hartanya akan
diserupaknn untuhtya dengan seekor ular besar yang botak dan
memiliki dua titik hitam di atas matanya atau samping mulutnya, lalu
dikalungknn kepadanya pada hari kiamat. Ular itu mengigit dengan

a

:'*L',
tla i t
dO e.b)

i\'.:<
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ketlua tepi mulutnya, yakni kedua tepi bibirnyu dan berkata: Aku

adalah hartamu, aku adalah perbenclahoruanmu...' Kemudian beliau

membaca ayat ini, 'Dan janganlah sekali-kali orang yang bakhil

dengan harta yang Alkth berikan kepadanya dari karunia-Nya

menyangka... 'hingga akhir ayat."

Keterangan:

(Bab "Dcut jungonlah sekali-kali orang yang bakhil clengurt

hartu vang Allah berikan kepaclunya clari kqrunia-Nt,u menyctngku...

[uyutJ). Selain Abu Dzar mengutip hingga, "+ (Maha ntengetrthui).

Al Wahidi berkata, "Para ahli tafsir sepakat bahwa ayat ini turun

berkenaan dengan mereka yang tidak mau mengeiuarkan zakat."

Namun, kebenaran penukilan ini masih perlu ditinjau kembali, karena

ada yang mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang

Yahudi yang menyembunyikan sifat Muhammad, sebagaimana

dikatakan Ibnu Juraij dan dipilih Az-Zajjaj. Dikatakan juga bahwa

ayat tersebut turun berkenaan dengan mereka yang bakhil/kikir
mengeluarkan nafkah dalam jihad. Bahkan ada pula yang mengatakan

berkenaan mereka yang bakhil mengeluarkan nafkah terhadap

tanggungannya, orang yang memiliki hubungan rahim, dan yang

membutuhkan. Namun, yang tepat adalah pendapat yang pertama, dan

inilah yang diisyaratkan Imam Bukhari.

)*rij* .!).')-is p j"iui '"1 (sayutawwaqulut [akan

dikalungkanJ sama seperti perkataan'thawwaqtuhu bithauqin'

[mengalunginya dengan kalungJ). Abu Lrbaidah berkata tentang

firman Allah dalam surah Aali Imraan [3] ayat 180, o. tY.6 Utltb|

iflt f", (Harta yang mereka bakhilkan itu akan rlikalttngkan kelak cli

lehernya pada hari kiamar), yakni akan senantiasa menyertai mereka.

Sama seperti perkataan, "Thawwaqhrhu bithauqin", yakni aku

melingkarinya dengan lingkaran. Abdurrazzaq meriwayatkan dari

Sa'id bin Manshur, dari Ibrahim An-Nakha'i dengan sanad yang
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jayyicl sehubungan dengan ayat 1;;jt"iL', 
',,1(Akan dikalungkan kepada

mereku), dia berkata, )6t q 6'$.1Oengan kalung dari api).

Kemudian disebutkan hadits Abu Hurairah tentang mereka
yang tidak menunaikan zakat. Hadits ini telah dijelaskan di bagian
awal pembahasan tentang zakat. Demikian juga perbedaan tentang
pengalungan yang dimaksud; apakah ia secara indrawi atau maknawi.
Ahmad dan At-Tirmidzi serta An-Nasa'i -dan dinyatakan shahih oleh
Ibnu Khuzaimah-meriwayatkan dari jalur Abu wa'il, dari Abdullah
secara marfu' , * e'O*1Vt 663'i ht',k rl 1o ir:3t Uii r
(Tidaklah seseorang menahan zakat hartanya melainkan Allah akan
menjadikan untuknya ular besar dan botak yang dikalungkan di
lehernya). Kemudian dia membaca pembenarannya dalam kitab Ailah,
tY J oJi'*. (Apa yang mereka bakhirkan itu akan crikalungkan

kepacla mereka\.

Dikatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang
Yahudi yang diminta untuk mengabarkan sifat Muhammad yang ada
pada mereka, namun mereka bakhil memberitahukan hal itu bahkan
menyembunf kannya.

Makna kalimat, "Apa yang mereka bakhilkan itu akan
dikalungkan", yakni dengan sebab dosa mereka.

15. Firman Allah, OtiJt',yj'#4rS, rrizl s4it'U ;r*At
t:F a\i ti;i

'oDntt (iuga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-
orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orong-orang yang
mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan
hati." (Qs. Aali Imraan [3]: 186)
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*t'Jr;'ci:;f r*j;l?nt u7', i't i rr-,1 ui ;!1r ,li't";'r;
ucf J;r?r,Ti * e :g,p 4, *} * \t *
*'r'b .',.1t..i .i.,t;it e €i;* t't "; 

,iitr's $ i
- ,Q.9tt 7 ' v' ,
'o1'#'g;t,',Si- ;tAi, I' xL oa #r'; & ;Ju ,)T.

;,*rl:i' t b^-&i-J;:i' €t'1 ,';l]J ar 'rU'#-
I A' rL ;L.lt e.'r,i,.t5rr rr{)\ ru]!r t* q/t
^;i';1, i' i3'k dttJro-tl*L';;it'4 (* a--$,

*j *\t -u :t J;'.,'l; ,rlrL\s'.31 ,ju 'J !.t3,-,
A' ,* 'jra ,;:T;:t'6*?s't ,!t J\eA; ,'J';',*'1i *
1,, ... ',r b'ot{'oyiF a;i't'iyi'f,6) ;JtL it';l }
Jw ^y'#u'lir* f '+t Jt"glrt,ry €i,6'.'i
; r3t, ,tllrl. €i.*"ett ,:t'J-', L- t :a-\r.r ir -r-;

* ioi'rrair;n i tA(r rk,Ar1';trt*jlt';u u1

d' t'; ; .'* "L'&k *i * \' *'d,',s;.
'i',sw ,;;,? i * ,*'y; &;rt ti.t;'g: *?r, i2
L.;- qL ;i,; u .::,r 'rf Y- t :$: f h' J:"';)t
,it ,S-, U :i;G ';'rL Sv tk', rk'Jv -';l;.irr -r-i
v:u ir ,r* 5 ,*9t .l)L ,.ii elty ,,*'g1br'l'ou'&t
, .E .ti, t t r.rc.' t;*+;;* oi J';.-At:*'bi 4u>rLi'ellL|Sii qlt
Ui,d-lj+ o;?nt try'i gri' .r*1,, Oi hr ;i fu,qt 'iU
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'ott ,tt{ 2 *', f iu' & lt Jy, A ui .Ui; c yrj-;
K -gt,!rr'qF ,f ,e';G.>i') *') yit*
eltU"ri*i'e1 ,pt'* ii'r iu..sivr ,* u:#, ,I' eli
,hr Jui .E1r <r-ri5 ,s\1 ryrVi iir U:t'# ;,, ,+r3jt rjij

C ,/
,/e 

a

:. t o c .t t "J*Jt;tJr Je *"; rk +,(o:, ii,' 
'Mt.,t'*t

'J;)t t;6 ,^i;'u:li rjj, :ou-2lt ;*'s ,;;J.jjt'o,'^J;
.tr:L:u,r*), **r*\t*

4566. Dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa Usamah bin Zaid RA
mengabarkan kepadanya, "Sesunggutrnya Rasulullah SAW
menunggang keledai sambil mengenakan kain dari Fadak (wilayah
dekat Madinah) dan membonceng Usamah bin Zaid di belakangnya.

Beliau mengunjungi Sa'ad bin Ubadah di bani Al Harits bin Khazraj
sebelum perang Badar." Dia berkata, "Hingga beliau melewati majlis
yang terdapat Abdullah bin Ubay bin Salul. Kejadian itu berlangsung
sebelum Abdullah bin Ubay masuk Islam. Ternyata di majlis itu
terdapat orang-orang muslim, orang-orang musyrik penyembah

berhala, kaum Yahudi, dan kaum musyrikin. Dalam majlis itu terdapat
juga Abdullah bin Rawahah. Ketika majlis itu diliputi debu hewan
tunggangan beliau SAW, maka Abdullah bin Ubay menutup
hidungnya dengan selendangnya kemudian berkata, 'Janganlah

memenuhi kami dengan debu'. Rasulullah SAW memberi salam

kepada mereka kemudian berhenti dan turun. Beliau SAW mengajak

mereka kepada Allah dan membacakan Al Qur'an kepada mereka,
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maka Abdullah bin Ubay Ibnu Salul berkata, "Hai, sesungguhnya

tidak ada yang lebih bagus dari apa yang engkau katakan sekiranya ia

benar, maka janganlah engkau mengganggu kami dengannya di majlis

kami. Kembalilah ke tempat tinggalmu dan barangsiapa yang datang

kepadamu maka ceritakanlah kepadanya'. Abdullah bin Rawahah

berkata, 'Bahkan wahai Rasulullah, datangkanlah kepada kami di

majlis-majlis kami, sesungguhnya kami menyukai hal itu'. Maka

orang-orang muslim dan muslTik serta Yahudi saling mencaci maki

hingga hampir-hampir mereka saling membunuh satu sama lain. Nabi

SAW terus menenangkan mereka hingga mereka pun diam. Kemudian

Nabi menaiki hewan tunggangannya dan berjalan hingga masuk

kepada Sa'ad bin Ubadah. Nabi SAW mengucapkan kepadanya,

'LV'ahai Sa'ad, apakah engkau belum mendengar opo yang clikotukutt

Abu Hubab -maksudnya Abdullah bin Ubay- clia ntengcttakun begini

dan begitu '. Sa'ad bin Ubadah berkata, 'Wahai Rasulullah,

maafkanlah dia dan berlakulah lembut kepadanya. Demi yang

menurunkan Al Kitab kepadamu, sungguh Allah telah mendatangkan

kebenaran yang diturunkan kepadamu, dan sungguh penduduk

buhairah ini telah sepakat untuk mengangkatnya dan melingkarinya

dengan ikat kepala. Ketika Allah tidak menghendaki hal itu, maka

didatangkan kebenaran yang diberikannya kepadamu. Dia menjadi

sesak karena hal itu. Maka itulah yang membuatnya mengerjakan apa

yang engkau lihat'. Rasulullah SAW memberi maaf kepadanya.

Adapun Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya memberi maaf kepada

orang-orang musyrik dan Ahli Kitab seperti diperintahkan Allah dan

mereka bersabar menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Allah

berfirman, 'Sungguh kamu akan mendengar dari orang-orang yang

diberi Al Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik ganguan

yang banyak dan menyakitkan hati'. Allah berfirman, 'Kebanyakan

daripadct Ahli Kitab berharap sekiranya mereka dapat

mengembalikan kamu sesudah keimanan kamu meniadi kafir karena

kedengkian dari diri mereka sendiri'. Nabi SAW menakwilkan

pemberian maaf atas apa yang diperintahkan Allah kepadanya hingga

276 - FATIIUL BAARI



Allah memberi izir. tentang mereka. Ketika Rasulullah SAW
melakukan perang Badar dan Allah membunuh para pemuka kaum
kafir Quraisy, maka Ibnu ubay bin Salul dan kaum musyrikin serta
para penyembah berhala yang bersamanya berkata, 'lni adalah perkara
yang telah jelas, mereka membaiat Rasulullah untuk Islam', maka
mereka pun masuk Islam.

Keterangan Hadits:

(Bab "Dan kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari
orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan orang-orang yang
mempersekutukan Allah gangguan yang banyak dan menyakitkan
hati".). Abdurrazzaq menyebutkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari
Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, bahwa ayat itu turun berkenaan
dengan Ka'ab bin Al Asyraf sehubungan dengan perbuatannya yang
sering mencaci-maki Nabi dan para sahabat-sahabatnya dengan sya'ir-
sya'irnya. Berita tentang orang ini telah dikemukakan pada
pembahasan tentang peperangan. Di dalamnya terdapat penjelasan
hadits, 'i:;ri iirr .rli '-3r! ,!,;riaJr #,bj (siapakah yang

menangani Ka'ab bin Al Asyra/? Sesungguhnya ia telah menyakiti
Allah dan Rasul-Nya). Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas bahwa ia
turun berkenaan dengan peristiwa antara Abu Bakar dan
Finhash/Fanhash, seorang Yatrudi, sehubungan dengan firman Allah
dalam surah Aali Imraan [3] ayat 181, l,; ;f i,i{t"o-ii ^SSr'o1
(Sesungguhnya Allah fakir dan kami kaya), Maha tinggi Allah dari
apa yang mereka katakan. Maka Abu Bakar marah dan turunlah ayat
di atas.

yn W uJb (Memakai kain dari fadak). yakni kain kasar

yang dinisbatkan kepada Fadak, yaitu negeri masyhur yang terletak 2
marhalah dari Madinah.
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iS+l;.'ld,i ir-i;" (Menjenguk Sa'ad bin Ubadaf. Di sini

terdapat penjelasan tentang kunjungan seorang pembesar kepada

sebagian pengikutnya di tempat tinggal sang pengikut.

g-l'f,t /. ?)t-;Jt 4.r-t.(Di bani Al Harits bin Al Khazraj).

Yakni di tempat-tempat tinggal Bani Al Harits. Mereka adalah kaum

Sa'ad bin tlbadah.
,2.'

sl: i.'t-i,i') JU (Sebelum perang Badar). Dalam riwayat A1

Kasymihani disebutkan dengan kata a*s.

t .2 t " \ t ..

;i , l' ,*'& 0i Ji l$i1 ffang demikian itu terjacli sebelum

Abdullah bin Ubay masuk Islam). Maksudnya, sebelum dia

menampakkan keislamannya.

tttt,ruilr ,* q*t1 s..ri'jrr'u by,ri o_!;ir rd'iH
t?.

;pJLl,Jt1 fternyata dalam majlis itu terdapat kaum muslimin, dan

nt'.usyrikin para penyembah berhala, dan Yahudi, dan kaum muslimin).

Demikian disebutkan dengan mengulangi kata 'muslimin'. Adapun
yang paling tepat adalah menghapus salah satu dari keduanya.

Penyebutan yang kedua tidak tercantum dalam riwayat Muslim dan

selainnya.

Kalimat Or-iilr A:#. Qtara penyembah berhala) merupakan

penjelasan bagi kata $ j:,3r (orang-orang musyrik). Sedangkan kata
l.?slpt (orang-orong Yahudi) mungkin juga disambungkan kepada kata

penjetas tadi, atau juga kepada kata yang dijelaskan, dan ini yang

lebih kuat. Karena orang-orang Yahudi dekat dengan tauhid. Hanya

saja perlu diketahui bahwa siapa diantara mereka yang tetap

berkeyakinan bahwa Uzair adalah anak Allah, maka dia juga termasuk

musyrik. Penggabungan mereka kepada salah satu dari dua

kemungkinan itu merupakan peringatan bahwa mereka berada dalam

keburukan.
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Kemudian tampak bagiku bahwa yang lebih kuat adalah
digabungkan kepada kata penjelas. Seakan-akan "orang-orang
musyrik" ditafsirkan sebagai para penyembah berhala dan ora:rg-
orang Yahudi. Dari sini tampak fungsi pengulangan kata 'muslimin,.
Seakana-akan percampuran itu ditafsirkan berasal dari dua perkara,
yakni kaum muslimin dan musyrikin. Lalu orang-orang musyrik
ditafsirkan lagi dengan dua perkara. oleh karena itu kata 'muslimin'
perlu diulangi kembali sebagai penguat. Sekiranya sejak awal
dikatakan, "Dari kaum muslimin, musyrikin, dan yahudi", maka tidak
perlu mengulangi kata'muslimin'.

Penamaan orang-orang Yahudi sebagai musyrik karena mereka
menyerupai perkataan orang musyrik dan mendukung mereka untuk
memusuhi kaum muslimin serta menyetujui mereka dalam
mendustakan Rasulullah SAW, memusuhi dan memeranginya, setelah
jelas kebenaran bagi mereka. Asumsi ini diperkuat keterangan pada
akhir hadits, "Abdullah bin ubay Ibnu Salul dan kaum musyrikin,
serta para penyembah berhala yang bersamanya." Di sini penyembah
berhala digabungkan kepada dan orang-orang musyrik.

&b r 11"O i' & n' ,)fl p (Rasuluilah SAW ntemeberi

sctlant k" *"r"ka|. Dari kalimat ini disimpulkan tentang borehnya
memberi salam kepada kaum muslimin jika ada orang kafir yang
bersama mereka, tapi hanya berniat memberi salam kepada kaum
muslimin. Mungkin juga ucapan salam beliau kepada mereka bersifat
umum dan di dalamnya terdapat pengkhususan seperti perkataannya,
"Semoga keselamatan terlimpahkan kepada siapa yang mengikuti
petunjuk."

IF''l-it"j 1f"*rdian beliau berhenti dan turun). Akhir

p erj al anannya diungkapkan dengan kata "b erhenti ".

j& 
U'5;i'l L-Sl gesungguhnya tidak acta yang paling baik

dari apa yang engkau katakan). Kata afosan dlbaca fathah di bagian
akhirnya (afusana),karenaf iI tafdhil (kata perbandingan). Boleh juga
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dibaca afusanu,jika berkedudukan sebagai khabar (predikat) bagi kata

la dan subjeknya dihapus, yakni tidak ada sesuatu yang lebih bagus

daripada ini. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan 'ufosinu'.

Dalam riwayat lain, kata ahsan dibaca lahasunu. Maka seakan-akan

dikatakan, "Lebih bagus daripada ini adalah engkau duduk di

rumahmu." Iyadh meriwayatkannya dari Abu Ali dan menilainya

lebih bagus. Ibnu Al Jauzi menukil dengan kata ahassa, berasal dari

kata al hissu, yakni aku tidak mengetahui sesuatu darinya.

a;;Jt*;- galing membunuh). Maksudnya, saling melompat

untuk memukul. Hampir-hampir mereka saling memukul satu sama

lain. Dikatakan, tsaara apabila berdiri dengan segera dan panik.

tf,-' ,? (Sampcti merekct tenang). Demikian disebutkan oleh

kebanyakan periwayat. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan,

sakattttt (Mereka diant). Dalarn hadits Anas disebutkan bahwa ayat,

frJr:lit';;,1'ir q yr;-;;,U i;$ (Jika clua kelontpok tlaripacla orang-or{tng

mukmin saling berperang), turun berkenaan dengan hal itu. Saya telah

menyebutkan kemusykilan yang ada dan jawabannya disebutkan

ketika menjelaskan hadits Anas pada pembahasan tentang perdamaian.

Dalam riwayat Muslim disebutkan, Li

iL lttai Sa'ad).

'?Q ;.i @bu Hubab).lni adalah nama panggilan Abdullah bin

Ubay. Nabi SAW memberi nama panggilan kepadanya pada saat itu,

karena dia masyhur dengan panggilan itu, atau demi untuk saling

menyatukan hati.

a'-Lir:1i ,fi (Penducluk Bahrah ini). Dalam riwayat Al

Hamawi disebutkan, 6'1-fit Kata ini digunakan untuk makna

'kampung' dan juga 'negeri'. Yang dimaksud di sini adalah Madinah

Nabawiyah. Yaqut menukil bahwa 'bahrah'termasuk di antara nama-

nama kota Madinah Nabawiyah.

I
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ot- J r) .t7 t t s- ,o i Itut-.4-rlt{ afiJ 6f-JJ- rri si (Untuk mengangkatnl,a dan

melingkarinyo' rt"ngrn ikot kepala). Yakni mengangkatnya sebagai
pemimpin mereka. Seorang pemimpin disebut mu'ashshib, karena
banyaknya urusan yang mengikat di kepalanya, atau karena mereka
melingkari kepala-kepala mereka dengan sesuatu yang tidak patut
untuk dipakai oleh selain mereka, sehingga tampak khusus.

Pada selain riwayat Bukhari disebutkan, '^j'.bjj (Mereka

ntengikat kepalanya). Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan,
"Sungguh Allah telah mendatangkanmu kepada kami, sementara kami
sedang membuat untaian untuk kami berikan kepadanya." Ini adalah
penafsiran maksudnya, dan ini lebih utama dari apa yang terdahulu.

4|i-;O;, (Dia tersekat karenanya). yakni tersekat di

tenggorokannya. Ini merupakan majaz yang menunjukkan
kedengkian. Jika tersekat oleh makanan maka disebut 'ghashsha', bila
tersekat duri maka disebut 'syujiya', dan bila tersekat air maka
disebutkn 'syariqal yakni tersekat sesuatu di tenggorokan sehingga
sulit untuk masuk ke dalam perut.

:4' b?:6F ,f ofi_u.t;bi3 ej * ir' .rp ';tt ot_s1

(Adapun Nabi sAW dan sahabat-sahabatnya memberi maaf kepacla
orang-orang musyrik dan Ahli Kilab). Ini adalah hadits lain yang
disebutkan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya secara terpisah dari yang
sebelumnya, meskipun sanad keduanya adalah sama. Imam Muslim
meriwayatkan hadits yang sebelumnya tanpa menukil sedikit pun
hadits ini.

11; rtjf. &.e)y q &ii'i:4',yii f 
"r>,ii,r 

,16y

ft Fi dl fuJl y ,- (Atlah berfirman, "Kebanyakan daripada

Ahli Kitab berharap sekiranya dapat mengembalikan kamu sesudah
keimanan kamu menjadi kafir karena kedengkian dari diri mereka...).
Riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj dari jalur lain dari
Abu Al Yaman dengan sanad seperti di atas menyebutkan ayat
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tersebut secara lengkap. Dari ayat selanjutnya nampak jelas

kesesuainnya dengan judul bab, yaitu firman-Nya dalam surah Al

Baqarah 121 ayat 109, rrli-b$ rt-;l$ (Maka maafkanlah clan

biarkanlah mereka).
, 1 '..i
le+ n' JJi ;; (Hingga Atlah ntemberi izin tentang rnereka).

Yakni t"r,tung memerangi mereka. Maksudnya, maka ditinggalkan

pemberian maaf terhadap mereka. Namun, hal ini tidak berarti

meninggalkan sama sekali. Bahkan yang ditinggalkan hanya sikap

tidak memerangi pada kali pertama, tapi kemudian hal itu terjadi,

karena beliau SAW sering memberi maaf kepada orang-orang musyrik

dan Yahudi, baik dengan membebaskan mereka dari tawanan ataupun

membebaskan dengan tebusan. Begitu pula sikap lapang dada beliau

terhadap orang-orang munafik sangat masyhur dan banyak disebutkan

dalam hadits.

u-)" ', (Pemuka-pemuka). Shanadid adalah orang terkemuka

diantara kaumnya.
.t.,oit ai'eT # Jii li-'! (Ini adalah perkara yang sudah jelas). Yakni

telah tampak arah tujuannya.

t j*-tj lUereka pun membaiat). Yakni disebutkan dalam bentuk

kata kerja lampau. Namun, ada kemungkinan juga yang dimaksud

adalah perintah, y akni fa b a ay i' uu (hendaklah kalian berbaiat).

16. Firman Atrah, rii a oi* *it "5;;'l

" Jangonlah sekali-kali kamu *"iyong*o nonro olang-orattg yarrg

gembiro dengan apa yong telah mereka kerjakan." (Qs. Aali
Imraan I3l: 188)

-y .b edt q \G : Li A \t n; "q 
r:.,-at * o. .i *
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y\t J:" ltli., e; r;t.,ttr'J:f h' ;* }t{;,
,* :t );' u>- e*rtri:,;e tirw i;lt J\ Fi
4ltirot *i *l; i, &.n' ;i.,i*i rip ;&') ii; ir

;r,-nt "6.r*r.,-\ -ry u & fJ Q tr3*l-'oi tr!i', ,tr-iL't
.2,31 ()rA

4567. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, bahwa beberapa orang

munafik pada masa Rasulullah SAW, apabila Rasulullah SAW hendak

keluar berperang, niscaya mereka tidak ikut dan bergembira dengan

sebab perbuatan mereka yang menyelisihi Rasulullah SAW. Apabila
Rasulullah SAW datang, mereka memberi alasan kepada beliau dan

bersumpah. Mereka menyukai dipuji karena apa yang belum mereka
lakukan. Akhimya turunlah ayat, 'Janganlah sekali-kali kamu

menyangka bahwa orang-orang yang gembira .........' ."

u"tb iti;; a* crisleri;:"&Lt4 &ir?i
'.. '. t .o., ,o 1w.or-fl) or,e J:- Uk (./U<ir ryi3i Aiit Our, iilr .t;i s111

i; ;ti 9t;'St 
LL 4;G .,.1.u,6-il 1 iria;.oi o|;"i;i
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"zo1 t 7 t o ..o i oz ) 6 , , a - ? .,.' i ' , t o - iz ,\1" .r;l J.t G.Ft glr /) f Ct2.-'.Jl U_,el f* ,' L-i-t-
' . o . t a t,.o i t'J .. z o z o , t c.

.1.\. Olly dl o.r>l 4l JJt,-r J,*>rl +e,.
4568. Dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa Alqamah bin Waqqash

mengabarkan kepadanya, Marwan berkata kepada pengawalnya,

"Pergilah wahai Rafi' kepada Ibnu Abbas dan katakan, 'Sekiranya

setiap orang yang gembira dengan apa yang dikerjakannya dan ingin
dipuji dengan sebab apa yang belum dikerjakannya akan disiksa,

niscaya kita semua akan disiksa'. Ibnu Abbas berkata, 'Apa urusan

kamu dengan ayat ini? Hanya saja Nabi SAW memanggil orang-orang

Yahudi dan bertanya kepada mereka tentang sesuatu. Tetapi mereka

menyembunyikan hal itu dan mengabarkan kepadanya selain apa yang

mereka sembunyikan itu. Lalu mereka memperlihatkan kepadanya

untuk dipuji atas apa yang mereka kabarkan sebagai jawaban terhadap

apa yang ditanyakan kepada mereka itu, dan mereka bergembira

dengan apa yang mereka kerjakan dari apa yang mereka
sembunyikan'. Kemudian Ibnu Abbas membaca, 'Dan ingatlah ketika

Allah mengambil perjanjian orang-orang yang diberi Al Kitab...
demikian hingga firman-Nya... bergembira dengan apa yang mereka

kerjakan dan ingin dipuji atas apa yang belum mereka kerjakan'."

Riwayat ini dinukil juga oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij.

Ibnu Muqatil menceritakan kepada kami, Al Hajjaj
mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Ibnu Abi Mulaikah
mengabarkan kepadaku, dari Humaid bin Abdunahaman bin Auf, dia

mengab arkan kepadanya, sesungguhnya Marw an.. . .

Keteranpan HadiE:

(Bab "Janganlah kamu mengira orang-orang yang
bergembira dengan apa yang mereka kerjakan). Kata "bab" tidak
tercantum dalam periwayat selain Abu Dzar.

c c/ , c ,
'-r J-a-> '.9

lf'
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Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari
Sa'id bin Abu Maryam, dari Muhammad bin Ja'far, dari Zaid bin
Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri. Muhammad
bin Ja'far adalah Ibnu Abi Katsir Al Madani. Para periwayat dalam

sanud hadits ini semuanya berasal dari Madinah hingga guru Imam
Bukhari.

,*6i' q 16.l oi ls"rungguhnya beberapa laki-laki clari kaum

munafik). Demikian disebutkan Abu Sa'id AI Khudri tentang sebab

turunnya ayat ini. Yang dimaksud adalah kaum munafik yang tidak
mau ikut berperang. Dalam hadits Ibnu Abbas yang sesudahnya

dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah sebagian kaum Yahudi yang
memberi jawaban selain apa yang ditanyakan kepada mereka dan

menyembunyikan jawaban yang ada pada mereka. Kedua versi ini
mungkin dikompromikan bahwa ayat ini turun pada dua kelompok itu
sekaligus. Demikianlah jawaban Imam Al Qurthubi dan selainnya.

Al Farra' meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan

dengan perkataan orang-orang Yahudi, "Kami adalah ahli kitab yang
pertama, shalat serta taat." Akan tetapi mereka tidak mau mengakui
Muhammad SAW. Maka turunlatr ayat,*Mereka ingin dipuji atas apa
yan g mereka kerj alean."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui beberapa jalur lain dari
sekelompok tabi'in, dan hal ini dikuatkan oleh Ath-Thabari. Namun,
tidak ada halangan bila ayat itu turun karena semua sebab itu, atau

turun pada perkara-perkara khusus, tetapi keumuman maknanya
mencakup semua orang yang melakukan kebaikan dan bergembira
dengan sebab kebaikan itu, yaitu kegembiraan yang mengandung rasa

takjub dan menginginkan dipuji manusia, lalu mereka pun memuji
dengan apa yang tidak ada padanya.

Hadits kedua di bab ini diriwayatkan Imam Bukhari dari
Ibrahim bin Musa, dari Hisyam, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi
Mulaikah, dari Alqamah bin Waqqash. Hisyam yang dimaksud adalah

Ibnu Yusuf Ash-Sha'ani.
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zk)i 
e-')1 it f (Dari lbnu Abi Mulaikah). Dalam riwayat

Abdunazzaq dari Ibnu Juraij disebutkan, "Ibnu Abi Mulaikah

mengabarakan kepadaku", dan akan disebutkan pada pembahasan

mendatang. Demikian juga diriwayatkan Ibnu Abi Hatim melalui jalur

Muhammad bin Tsaur dari Ibnu Juraij.

t'G't;.'adb'rsl 6nrungguhnya Alqamah bin Waqqash). Dia

adalah Al-Laitsi, termasuk pembesar tabi'in, dan dikatakan bahwa dia

tergolong sahabat. Dia periwayat hadits "Sesungguhnya semuct

amalan berdctsarkan niat", dari Umar.

i)t);";ti lsutungguhnyct Marwan). Dia adalah Ibnu Al Hakam

bin Abi Al Ash yang memegang khilafah. Saat itu dia sebagai

pemimpin di Madinah yang menjadi pembatu Muawiyah.

'P 
f* /t il.€tts-i-iir ,:rfF,'\j loia berkata kepada

pengawalnya, "Pergilah wahai Rafi' kepada lbnu Abbas dan

katakan'). Rafi' yang dimaksud ini tidak saya temukan dalam kitab

para periwayat kecuali apa yang disebutkan dalam hadits ini. Adapun

yang tampak dari redaksi hadits adalah bahwa dia pergi kepada Ibnu

Abbas dan menyampaikan surat, kemudian kembali kepada Marwan

untuk memberikan jawaban. Sekiranya dia bukan orang yang dapat

dipercaya menurut Marwan, tentu Marwan tidak akan menyuruhnya

mengantarkan surat.

Al Ismaili mengkritik Imam Bukhari dan mengharuskannya

men-shahih-kan hadits Yusrah bin Shafwan tentang batalnya wudhu

karena menyentuh kemaluan. Sebab Urwah dan Marwan berselisih

dalam hal itu, lalu Marwan mengutus pengawalnya kepada Yusrah

dan kembali kepadanya memberikan jawaban darinya. Maka hadits ini

termasuk riwayat Urwah dari utusan Marwan dari Yusrah. Sementara

utusan Marwan tersebut tidak diketahui keadaannya. Sejumlah imam

ahli hadits tidak menshahihkan hadits ini. Al Ismaili berkata

sesungguhnya kisah yang terjadi pada hadits di bab ini sangat mirip

dengan hadits Yusrah. Jika utusan Marwan dapat dijadikan pegangan
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dalam hal ini, maka hendaknya dijadikan juga pegangan pada perkara
lain, karena tidak ada perbedaan antara keduanya. Hanya saja pada
kisah ini disebutkan namanya, yaitu Rafi', dan bukan cuma sekadar
menyebut pengawal. Dia berkata, "Meski demikian terjadi
perselisihan atas Ibnu Juraij tentang guru daripada gurunya.,'
Adunazzaq dan Hisyam berkata, "Diriwayatkan darinya, dari Ibnu
Abi Mulaikah, dari Alqamah." Sementara Hajjaj bin Muhammad
berkata, "Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari
Habib bin Abdurahman." Kemudian dia menyebutkannya dari riwayat
Muhammad bin Abdul Malik, dari Juraij, dari bapaknya, dari Ibnu Abi
Mulaikah, dari Humaid bin Abdurahman. Dengan demikian, riwayat
Hisyam memiliki pendukung, yaitu Abdunazzaq. Sedangkan riwayat
Hajjaj bin Muhammad juga memiliki pendukung, yaitu Muhammad.
Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya melalui jalur Muhammad bin
Tsaur, dari Ibnu Juraij, sama seperti dikatakan Abdurrazzaq.

Adapun yang dapat dikemukakan untuk menjawab persoalan ini
adalah adanya kemungkinan Alqamah bin waqqash hadir di sisi Ibnu
Abbas ketika dia menjawab. Maka hadits ini dapat dikatakan dari
riwayat Alqamah dari Ibnu Abbas. Hanya saja Alqamah mengisahkan
latar belakang Ibnu Abbas menceritakan hadits itu. Demikian juga saya
katakan tentang Humaid bin Abdunahman. Seakan-akan Ibnu Abi
Mulaikah menerimanya dari keduanya, dan diceritakan juga oleh Ibnu
Juraij dari mereka. Kemudian sesekali Ibnu Juraij menceritakannya
melalui jalur ini, dan pada kali lain dia juga menukil melalui jalur lain.

Ibnu Mardawaih dalam hadits Abu Sa'id meriwayatkan
keterangan yang menunjukkan sebab diutusnya kepada Ibnu Abbas.
Dia meriwayatkan dari jalur Al-Laits, dari Hisyam bin Sa,ad, dari
Zaidbin Aslam, dia berkata, "Adapun Abu Sa'id, Zaidbin Tsabit, dan
Rafi' bin Iftadij berada disisi Marwan, lalu Marwan berkata, ,Wahai

Abu Sa'id bagaimana pendapatmu tentang firman Allah 
-disebutkanayat yang dimaksud-'. Dia berkata, 'sesungguhnya ini bukan

termasuk yang itu, hanya saja yang itu adalah sekelompok orang
munafik 

-disebutkan 
seperti hadits pada bab di atas dan

FATHUL BAARI - 287



ditambahkan- dan jika mereka mendapatkan kemenangan dan

keberhasilan niscaya mereka bersumpah bahwa mereka bergembira

atas hal itu agar dipuji'. Seakan-akan Marwan belum bisa menerima

hal itu. Maka Abu Sa'id berkata, 'Orang ini lebih mengetahui tentang

ini'. Marwan berkata, 'Benarkah demikian wahai Zaid?' Dia

menjawab, 'Dia benar'.

Dinukil dari jalur Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Rafi' bin

Khadij, bahwa Marwan bertanya kepadanya tentang hal itu, lalu dia

menjawabnya seperti yang dikatakan Abu sa'id. Seakan-akan Marwan

menginginkan tambahan untuk memperkuat keterangan, maka dia

mengutus pengawalnya yang bemama Rafi' kepada Ibnu Abbas untuk

menanyakan masalah tersebut.

Adapun perkataan lmam Bukhari di akhir hadits,

"Diriwayatkan juga oleh Abduffazzaq dari Ibnu Juraij", maka Yazid

mendukung riwayat Hisyam bin Yusuf dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi

Mulaikah, dari Alqamah. Riwayat Abdurrazzaq dinukil dengan sanod

yang maushul pada pembahasan tentang tafsir dan diriwayatkan Al
Ismaili, Ath-Thabari, Abu Nu'aim, dan selain mereka, dari jalumya.

Imam Bukhari meriwayatkan sanad Hajjaj sesudah ini dan

tidak menyebutkan matan (redaksinya), dia berkata, "Dari Humaid bin

Abdurahman bin Auf, dia mengabarkan kepadanya, Marwan

mengabarkan seperti ini." Imam Muslim dan Al Ismaili

meriwayatkannya melalui jalur ini, "Marwan berkata kepada

pengawalnya, 'Pergilah wahai Rafi' kepada Ibnu Abbas dan katakan

kepadanya... disebutkan seperti hadits Hisyam.

ot-l;i'i"i;N $ungguh kita akan clisiksa sentuanya). Dalam

riwayat Hajjaj bin Muhammad disebutkan;fri.

:g f '&)U lteJ;::o h' {*'4t tbi r,J;1. (sesungguhnva

Nabi SAW memanggil orang-orang Yahudi dan bertanya kepada

mereka tentang sesuatu). Dalam riwayat Hajjaj bin Muhammad
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disebutkan, Tqt fig i;-f, lro U'j 61.(Sesungguhnya ayat ini turttn

berkenaan clengan Ahli Kitab).
. tii. .. , t.. , ,.., i t.lJL t!, 'ab o)'-;i L.a{ +J! t.91oi.lJ,r l--t 0i i'irj (Mereka

memperlihattan Oatruo *"r"'ko telalt afpuii atas opa yang mereka
kabarkan kepadanya sehubungan dengan pertanyaan ltang diajukan
kepacla mereka). Dalam riwayat Hajjaj bin Muhammad disebutkan,

lii,:-l./,tlt1Llr1'e'ei ;-r63:;ri *li frri ii' rr'.e (Mereka ketuar

dan memperlihatkan bahwasanya mereka telah mengabarkan apa

vang ditartyakan kepada mereka clan ingin dipuji karena hal itu).
Redaksi ini nampaknya lebih jelas.

Vi a (Dengan apa yang mereka kerjakan). Demikian dinukil

kebanyakan periwayat. Maksud apa yang mereka datangkan, yakni

apa yang mereka kerjakan. Dalam riwayat Al Hamawi disebutkan, L",.

t*:l (Apa yang diberikan kepada mereka),yakni ilmu yang mereka

sembunyikan. Seperti firman Allah dalam surah Al Mu'min/Ghaafir

[40] ayat 83, jii q iy at;t' (Mereka merasa senculg dengan

pengetahuan yang ada pada mereka). Namun, penafsiran pertama
lebih tepat, karena sesuai dengan qira'ah yang masyhur. Meskipun
demikian, pandangan terakhir sesuai dengan qira'ah As-Sulami dan
Sa'id bin Jubair. Apa yang sesuai dengan qira'ah yang masyhur lebih
tepat dibanding yang sesuai dengan penafsiran Ibnu Abbas.

(.rrdr rrili;lisr.l,* i,, i,?i s111 /# i.ti; j 1x"*ttdian lbnu

Abbas membaca, "Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian
dari orang-orong yang diberi Al Kitab"). Di daiamnya terdapat

isyarat bahwa orang-orang yang dikabarkan Allah dalam ayat itu
adalah mereka yang ditanya tentang perkara tersebut, dan merekalah
yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Allah mencela mereka,

karena menyembunyikan ilmu yang mereka diperintah untuk tidak
menyembunyikannya. Allah mengancam mereka dengan siksaan atas

perbuatan itu. Dalam riwayat Muhammad bin Khauf di atas
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disebutkan, Sl' i' J-: iv-), t1 a'ir.l' e.L3t3 J" il' 
'Ss,a$ 

G.t'Sdt

yt'J"s-'rtll;b\'t::? & tig {Ibnu Abbas berkata, 'Altah berkuta

cli dalam Taurat, 'sesungguhnya Islatn adalah agama Allah yang Dia

w a.j ibkan kep acla humb a-hatnb ct - Nya, dan s es tut gguhnya Muh antm acl

adalah Rasulullah [utusan AllahJ'.).

Catatan:

Saya belum menemukan keterangan tentang hal yang

ditanyakan Nabi SAW kepada orang-orang Yahudi. Hanya saja

dikatakan bahwa beliau bertanya kepada mereka tentang sifatnya yang

ada pada (kitab) mereka. Namun, mereka mengabarkannya secara

garis besamya saja. Abdunazzaq meriwayatkan dari jaiur Sa'id bin

Jubair tentang firman-Nya dalam surah Aali Imraan [3] ayat 1g7, 'i$

'^i$*:; *9 (Henclaknya kamu menerangkan isi kitab itu kepada

manusia, dan jangan menyembunyikannya), dia berkata, "Maksudnya

adalah Muhammad." Firman-Nya, fil 6'rt'i'; (Mereka b er gembira

rlengan apa yang mereka kerjakan), dia berkata, "Mereka

menyembunyikan pengetahuan tentang Muhammad." Firman-Nya,'li

t'J -,'J + b!-&:- Qngin dipuii karena apa yang belum mereka

kerjakan), dia berkata, "Perkataan mereka, 'Kami berada di atas

agama Ibrahim'."

17. Firman Allah, ,"\\b ,>fi;)t ;l.i e Lf

" s e s u n g gu h ny a p ada' p e n cipt aan l an git d an bu m i."

(Qs. Aali Imraan [3]: 190)

ils t*Z?rr'o1_, {* qt
tc z o, / o ,

'9 s-r ) '9
.)v

', to. :.. /c t
at -ll ,(4J e. ,t, J:t li-J

29O _ FATHUL BAARI



7

ik \5; .i'ri a,u 
^ui c *', *\t J, it Jr-'ri";t

ogl)r,r.tr qp'oy1 iSw,Ar a;U -r;; |,lrJJJ' 'i
4- , o/ , '

A'p ?t i (.rg1r /:l ou:l sqi,t:
,t o' ' t '

c'- i ';*', tij>t' ,:';i 'i ,*
3.

J*--tJt i\)*b .r's:lts
za

2 . O ,, : 7 ,O ,,
I o r'Lg r 4J>l . )-a9 '.lsl cJ ) ,L> J J

?,/ O?.--Jt ,C
4569. Dari Kuraib, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Aku

bermalam di sisi bibiku Maimunah, lalu Rasulullah SAW berbincang
dengan keluarganya beberapa saat kemudian tidur. Ketika sepertiga

malam terakhir beliau duduk dan memandang ke langit, lalu
membaca, 'Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan
pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang
yang berakal'. Kemudian beliau berdiri dan wudhu, lalu menggosok
gigi dan shalat sebelas rakaat. Setelah itu Bilal adzan, lalu beliau
shalat dua rakaat. Lalu beliau SAW keluar dan shalat Subuh."

Keterangan:

(Bab "Sesungguhnya pctdct pencipataan langit dan bumi").
Imam Bukhari mengutip ayat ini hingga lafazh, "Orang-orang yang
berakal." Lalu dia menyebutkan hadits Ibnu Abbas tentang
perbuatannya menginap di rumah Maimunah. Dia meriwayatkannya
secara ringkas. Penjelasannya telah dipaparkan secara detil pada bab-
bab tentang shalat Witir.

Mengenai sebab turunnya ayat ini diriwayatkan juga oleh Ibnu
Abi Hatim dan Ath-Thabarani dari jalur Ja'far bin Abi Al Mughirah,

dari Sa,id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, 
". 

,E di ,fjiui S,fijt ,-1.-i,,._Sl

i41r;.ijlt:rij6 fFJ, (Orang-orang Quraisy datang kepada orang-

orang Yahudi dan berkata, 'Apakah yang didatangkan oleh Musa?'
Mereka berkata, 'Tongkat dan tangannya'..."). Hingga disebutkan,
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l:' :f up ,tAi ullr ui.Jir' p.,r io i' &',# 'r-J'ii (lr[ereka

berkata kepada nabi, 'Jadikanlah untuk kami bukit Shnfo sehagai

emqs'. Maka turunlah ayat di atas). Para periwayatnya tcrgolong

tsiclah (terpercaya) kecuali Al Hamani, dia masih diperbincangkan.

Disamping itu, riwayatnya ditentang oleh Al Hasan bin Musa yang

rnenukil dari Ya'qub, dari Ja'far, dari Sa'id secara mursal, dan

nampaknya inilah yang lebih benar. Kalaupun dikatakan hadits ini

akurat dan rnaushul, maka disana terdapat kemusykilan lain, yaitu

bahwa surah ini masuk kategori surah Madaniyah, sementara kaum

Quraisy adalah penduduk Makkah. Saya katakan, mungkin pertanyaan

tentang hal itu mereka ajukan sesudah Nabi SAW hijrah ke Madinah,

terutama pada masa perjanjian damai.

18. Firman Allah, J)fi, f4# *j r't*':

,"\7t) it't ti* e
u(yaitu) orong-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau

duduk atau dalant keadaan berbaring dan mereka memikirkan
tentang penciptaan langit dun bumi."

(Qs. Aali Imraan I3l: 190)
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' 
oO/z /-2 tl t i C,. /,c;:'))Pt'(.r:$.,r

4570. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku menginap di rumah
bibiku, Maimunah. Aku berkata, 'Sungguh aku akan melihat shalat

Rasulullah SAW'. Lalu dia memberikan bantal untuk Rasulullah
SAW. Maka Rasulullah tidur. Beliau mengusap rasa kantuk dari

wajahnya, lalu membaca ayat-ayat yang sepuluh terakhir dari surah

Aali Imraan hingga selesai. Setelah itu, beliau menghampiri timba
yang tergantung dan mengambilnya, kemudian wudhu, lalu berdiri
shalat. Aku berdiri dan melakukan seperti apa yang dilakukannya.

Kemudian aku datang dan berdiri disampingnya. Beliau SAW
meletakkan tangannya di kepalaku, lalu mengambil telingaku dan

memelintimya. Kemudian beliau shalat dua rakaat, kemudin dua

rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua

rakaal, kemudian dua rakaat, lalu beliau mengerjakan Witir."

Keterangan:

(Bab "(yaitt) orang-orang yang mengingat Allah sambil
berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring".). Disebutkan
hadits Ibnu Abbas melalui jalur lain dari Kuraib dengan redaksi yang

lebih lengkap. Kemudian pada riwayat ini disebutkan, "Beliau
membaca sepuluh ayat terakhir surah Aali Imraan hingga selesai."

Oleh karena itu, judulnya diambil dari sebagian ayat tersebut. Dari
riwayat sebelumnya disimpulkan bahwa ayat permulaan yang dibaca

adalah firman-Nya, "Sesungguhnya pada penciptaan langit dan

bumi..."
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le. Firman Allah, i &Jtir.lj 6:' 6"?i Ui ,6r 
",yU'U 

efr16.':

sG\

"Ya Tuhan kami, ,"ruoffuOrrro barangsiapa yang Engkou
masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telak Engkau hiilskan
ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zhalim seorang penolong
pun." (Qs. Aali Imraan [3]: 192)

. ,. tti t.-o i ,i. - o ), .0. o.i ,r. o ). o, i,. o,'- o

0.:>\, 4,1 ,r7\ gtV J olJl -t"e Ol ,fV ,: dJl +, Jy V'-f F
',,i t.ti,, .' . .i. . o1. \,' i, 

', ' ,,, ,, 1.'r, , ,o
:Jtt -dl-* Cl- *: * artl ui", ,rJ, Cil A,p );-e

*'t * \t ** it J* e,.b>t ;::Lr)r ,f'-p *p i);Lbu
"1' '- 'L'r gL \t .* it Ji, r* ,Q.* €&|LlJl "-a-4il .;-> 

^t, l_
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- t c -, o -, c -, c t z l. c

7 ';Wt i ,;.s' i ,;s't i ,;*s't .b ,td,;. u;)t
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tat,o?.4r ,f^ a'; ; , JJ;-;* :6 t ,{-
4571. Dari Kuraib (mantan budak Abdullah bin Abbas),

bahwasanya Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya,

"Sesungguhnya dia bermalam di rumah Maimunah (istri Nabi SAW),
dan dia adalah bibinya. Dia berkata, 'Aku berbaring dengan posisi
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melintang pada bantal, sementara Rasulullah SAW dan keluargnya
berbaring dengan posisi memanjang padanya (mereka tidur dalam satu

tempat tidur). Rasulullah SAW tidur hingga tengah malam atau

sebelumnya sedikit atau sesudahnya sedikit. Kemudian Rasulullah
SAW bangun tidur dan mengusap rasa kantuk dari wajahnya dengan

kedua tangannya, lalu membaca sepuluh ayat penutup surah Aali
Imraan. Kemudian beliau berdiri menghampiri timba yang tergantung
dan wudhu darinya seraya memperbaiki wudhunya, lalu berdiri
mengerjakan shalat. Aku mengerjakan seperti yang beliau kerjakan.
Setelah itu, aku pergi dan berdiri di sisinya, maka Rasulullah SAW
meletakkan tangannya di atas kepalaku dan memegang telingaku yang

kanan, lalu memelintirnya. Beliau shalat dua rakaat, kemudian dua

rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua

rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian Witir, kemudian dia berbalik
hingga datang mu'adzin kepadanya. Beliau berdiri dan shalat dua
rakaat yang ringan (pendek), lalu keluar dan shalat Subuh."

Keterangan:

(Bab "Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang
Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau
hinakan ia".). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas yang telah
disebutkan. Tidak ada yang lain dalam hadits ini, kecuali perubahan

guru daripada guru Imam Bukhari. Disamping itu, redaksi riwayat
pada bab ini lebih sempuma dibanding yang sebelumnya. Kemudian

tercantum dalam riwayat Al Ashili di tempat ini, .riJr q* jil 
lOan

beliau memegang tanganku yang kanar). Namun, keterangan ini
keliru, dan yang benar adalah ,r-'.!:tr(telingaku), seperti yang ada pada

riwayat-riwayat lain.
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20. Firman Allah, f 
,ii{ 

',1tr:i $:u {"* , ti1ti.'t

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang

menyeru kepada iman." (Qs. Aali Imraan [3]: 193)

I
t. /c
o ...>

tll
4il
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kantuk dari wajahnya dengan tangnnya, kemudian membaca sepuluh
ayat penutup surah Aali Imraan. Setelah itu beliau berdiri
menghampiri timba yang tergantung dan berrvudhu darinya seraya
memperbaiki wudhunya. Kemudian beliau berdiri shalat." Ibnu Abbas
berkata, "Aku berdiri dan mengerjakan seperti apa yang beliau
kerjakan. Kemudian aku pergi dan berdiri di sampingnya. Rasulullah
SAW meletakkan tangannya yang kanan di atas kepalaku dan
memegang telingaku yang kanan, lalu memelintirnya. Beliau shalat
dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua
rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian Witir.
Setelah itu, beliau berbaring hingga muadzdzin mendatanginya.
Beliau berdiri dan shalat dua rakaat yang ringan, lalu beliau keluar dan
mengerj akan shalat Subuh."

Keterangan:

(Bab "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar

[seruanJ yang menyeru kepada iman."). Dalam bab ini disebutkan
hadits terdahulu. Namun, di tempat ini Imam Bukhari menukilnya dari
gurunya yang lain, dari Malik. Dia juga menyebutkannya secara

lengkap.
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,fJ\ '{;
4. SURAH AN.NISAA'

'.,7i ."5&w "., $Jr; tlrrt '3u 'rEu" :u"V lJt iu-rcr 'r -:=.-- J. \' J. t. ,.. . ,
'efr's 

G, ,i*'Jb's fl.'tt;f, ,4. f")t 4 *
Lt)L';,'r)A \j ,6r?,(x'1 F ,i ,Li'r:

Ibnu Abbas berkata: Yastankif artinya yastakbir (bersikap

angkuh). Qiwaaman artinya penopang kehidupan kamu. Lahunna

sabilan (alan bagi mereka), yakni hukuman rajam bagi yang pernah

menikah dan cambuk bagi yang belum pernah menikah". ulama

selainnya berkata: Matsnaa, wa tsulaatsa, wa ntbaa', yakni dua, tiga,

dan empat. Orang Arab tidak menggunakan angka dalam bentuk

seperti ini melebihi angka empat".

Keterangan:

(Surah An-Nisaa'. Bismillaahirrahmaanirrahiim). Lafazh

'basmalah'tidak tercantum pada selain riwayat Abu Dzar.

';;J-',-iti;X- : a& J-;t..)r-i 1tUn" Abbas b erkat a, " Y as t an q if
artinya Yartokbi, [bersikap sombong]). Hal ini tercantum dalam

riwayat Al Mustamli dan Al Kasymihani saja. Ibnu Abi Hatim

menukilnya dengan sanad yang maushul dan shahih dari jalur Ibnu

Juraij dari Atha' dari Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam surah

An-Nisaa' [4] ayat 172, u1V ,p' olU"';1' (Barangsiapa yang

merasa enggan dari menyembah-Nya) dia berkata, 'iS:';1 (merasa

angkuh)". Pernyataan ini sangat aneh, karena di dalam ayat kata

'istikbaar' (angkung) disambug dengan 'istinkaaf', maka secara

zhahir keduanya berbeda, tetapi mungkin juga sebagai penguatan.
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Ath-Thabari berkata, "Makna yastankif adalah memandang
rendah, tidak menyukai". Kemudian dia menukil dengan sanad-nya
dari Qatadah bahwa dia berkata, "Makna yastankif adalah merasa
malu". Az-Zajjaj berkata, "Al Istinkaaf berasal dari kata an-nakaf,
artinya tidak senang. Maksudnya, menahan atau menolak hal itu dari-
Nya, Dari sini diambil perkataan, nakafat ad-dam' bil ishba', artinya
darah berhenti mengalir di pipi karena ditahan oleh jari".

"'- ol

il:!"tri, A $tg tlt'j (eiwaaman artinya penopang kehidupan

kamu). pemikian amuUt a.rgun sanad yang maushul olehlbnu Abi
Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Ath-Thabari
menukilnya dengan sanad yang maushul darijalur ini dengan lafazh,
"Firman-Nya dalam surah An-Nisaa' [4] ayat 5, €t;i ,qi\t tfi 1)

6q'A rtt'S-#. o 4t lOrn janganlah kamu serahkan kepada orang-

orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan), 4-
'r<:-$i' q &tp (Yabti yang meniadi pokok [penopangJ kehidupan

kamu). Dia berkata, "Janganlah kamu sengaja terhadap hartamu yang
dijadikan Allah untukmu sebagai penopang kehidupan kamu, lalu
kamu memberikannya kepada istrimu dan yang sepertinya".

Dalam qira'ah yang masyhur dibaca qiyaaman sebagai ganti
'qiwaaman '. Akan tetapi makna keduanya adalah sama. Abu Ubaidah
berkata, "Bisa dikatakan qiyaamu amrikum dan qiwaamu amrikum."
Kata dasarnya menggunakan huruf wawu, lalu mereka menggantinya
denganya ', karena huruf qaf yang sebelumnya berbaris kasrah.

Sebagian pensyarah Shahih Bukhari berkata, "Imam Bukhari
menukil lafazh ini sesuai kata dasarnya." Saya (Ibnu Hajar) katakan,
tidak ada perlunya untuk mengatakan hal itu, karena dia menukilnya
langsung dari Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas dinukil kedua bentuk
tersebut. Dikatakan bahwa ia juga adalah qira'ah Ibnu Umar, yakni
kata qiwaaman. Dalam bacaan yang masyhur dari penduduk Madinah
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dinukil dengan kata qiyamun (tidak dipanjangkan). Sehubungan

dengan kata ini terdapat beberapa qira'ah (bacaan) yangsyadz.

Abu Dzar Al Harawi berkata, "Kata cliwaamukum adalah

penafsiran kata qiyaaman> menurut clira'ah yang lain." Saya (Ibnu

Hajar) katakan bahwa dari perkataan Abu Ubaidah didapatkan
jawaban pernyataan ini.

. -t t -.? t

L6.t q'l,r )sd \s ,'Jn\i:j #3 $li' ,# ,L;3t,>x-3 1,
(Matsnaa, tuslaats'a, dan rubaa', ),akni dua, tiga, clart empat. Orang
Arab tidak menggunakan angka dalam bentuk seperti ini melebihi
angka erupat). Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar, sehingga

menimbulkan asumsi bahwa ia berasal dari Ibnu Abbas juga, sama

seperti sebelumnya. Adapun dalam riwayat selainnya disebutkan,
"Ulama selainnya berkata, "Matsnaa... ", dan inilah yang benar.

Sebab pernyataan ini tidak diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tetapi
nrerupakan penafsiran Abu lIbaidah. Dia berkata, "Tidak ada tanwin
pada kata matsnaa, karena ia diubah dari bentuk bakunya. Adapun
yang seharusnya adalah dikatakan 'itsnain', demikian juga dengan

c,>ti dan i{i, karena yang seharusnya adalah 'tsalatsa' dan 'arba'a'."

Kemudian dia mengutip pendukung atas hal itu lalu berkata, "Orang
Arab tidak menggunakan angka dalam bentuk seperti ini melebihi
angka empat. Hanya saja Al Kamit berkata:

rrt:.lb\v; JAlrOie- 4r,2

Mereka tidak memberi kesempatan kepadamu hingga engkau

melemparkan,

diatas kaum lelaki sepuluh perkara.

Dikatakan bahkan boleh juga sampai angka enam (sudaasa),

dan sebagian lagi mengatakan hingga sepuluh (usyara). Al Hariri
berkata dalam kitab Durrat Al Ghawwaslt,".Al Mutanabbi keliru pada

perkataannya'Ufuaada am sudaasafii uhaada '. Tidak didengar dalam

bahasa baku kecuali matsna, tsulatsa, dan rubaa'. Adapun dari lima
(khumaasa) hingga sepuluh (usyara) masih diperselisihkan. Khalaf Al

'!P4C
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Ahmar meriwayatkan bahwa dia melantunkan baifbait syair dan

dengan menyebut khumaasa hingga Ltsyaara."

Ulama selainnya berkata, "Lafazh-lafazh yang mengalami
perubahan seperti ini apakah cukup dengan apa yang didengar atau

boleh menganalogikan yang lain dengannya? Dalam hal ini ada dua

pendapat dan yang paling masyhur adalah cukup dengan apa yang
didengar." Ibnu Al Hajib berkata, "Inilah yang lebih benar dan hal ini
dinyatakan langsung secara tekstual oleh Imam Bukhari di dalam

Shahih-nya." Demikian yang dia katakan. Saya (Ibnu Hajar) katakan,
berdasarkan pandangan kedua dipahami bait syair Al Kamit di atas.

Angka-angka yang diubah seperti ini tidak terladi kecuali

untuk menerangkan keadaan seperti pada ayat di atas, atau

menerangkan sifat seperti firman Allah dalam surah Faathir [35] ayat

t,Ls.lrst,/t] g zr,,ri d.)i (yang mempunyai sayap, masing-masing

[ada yangJ dua, tiga, dan empat), atau sebagai berita, seperti

perkataan beliau SAW, J Ji t'o'y-:, (shatat malam aclalah clua

rakaat). Tidak dikatakan mutsnaatan dan tsalaatsatan, bahkan
semuanya mengambil bentuk yang satu. Apakah boleh dikatakan
ntauhada (satu) sebagaimana dikatakan matsnaa (dua)? Menurut
lafazh yang baku tidak diperbolehkan, tetapi sebagian mengatakan

boleh. Demikian juga kata *matslats '(tiga) dan seterusnya.

Mengenai perkataan Abu Ubaidah, "Makna matsnaa adalah

itsnatain (dua)", terdapat peringkasan, karena makna yang

sesungguhnya adalah itsnatain isnatain (dua-dua) dan tsalatsan

tsalatsan (tiga-tiga). Seakan-akan dia tidak menyebutkannya karena

sudah masyhur, atau dia berpendapat tidak perlu adanya pengulangan.

Penjelasan tentang jumlah wanita yang boleh dinikahi akan dibahas

pada bagian awal pembahasan tentang nikah.

#.U*,fl.n1t er4:i '64 ltoton keluar bagi mereka,

yakni rajam bagi yang pernah menikah dan dera bagi yang belum

pernah menikah). Hal ini tercantum dalam riwayat Al Mustamli dan
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Al Kaslmihani. Ia adalah penafsiran Ibnu Abbas yang dinukil melalui

sanutl \ans rnau.shul oleh Abd bin Humaid darinya dengan sanod

yang shahih. Imam Muslim dan para penulis kitab Sunan

meriual,atkan dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa Nabi SAW

bersabda, 4, ,:li;oil il' 'JA \i 1? trl:* ,,:rts *': lo n, S'l ulr"oi

?')v iy * ;:u, 4r:,ro -;"ix.: y\'& {u,(Antbittah oteh

kalian dariku, sungguh .4llah telah memberi jalan bagi mereka. Yang

belum pernah menikah diantara laki-laki dan tvanita dicambuk 100

kali dan diasingkan satu tahun, sedangkan yang telah menikah

dicambuk 100 kali dan dirajari), maksudnya adalah isyarat kepada

firman Allah dalam surah An-Nisaa' [4] ayat 15, 11 o'rlr VGA ,;
'^rr;'"A $t'j14t-(sampai mereka nrenentui ajalnya, atau sampai Allalt

memberi jalan yang lain kepadany,a). Ath-Thabarani meriwayatkan

dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata, 1' iy; 'J\t ,t3t';t'; U'i t:S
ot3tar'1- i;.'o^?'! : {':,P h, p lXetit<a turun surah An-Nisa',

maka Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada penaltanan sesudah

[turunJ surah An-Nisaa'.). Tentang memberi hukum rajam dan dera

bagi yang telah menikah akan dijelaskan pada pembahasan tentang

hudud (hukuman yang telah ditetapkan dalam nash).

1. Firman Allah, dqt ,; tia* I bf ;;t t1i

" Dan jika kamu rakut tidak akan OoO* berlaku adflrcrhaaap ftak-
hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya)." (Qs. An-

Nisaa' [al:3)

Q or's,t6i"i.;-|j
oz,r'oitlryu'F,;A*

oi t*-?nt q, a^*,G'*

{t ib q ott3"6're

.;\t ),*)
'a e't*
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4573. Dari Aisyah RA, "Sesungguhnya seorang laki-laki
memiliki seorang perempuan yatim, lalu dia menikahinya, dan

perempuan itu memiliki adzq (pohon kurma). Dia sengaja

menahannya karena harta itu, sementara dia tidak memiliki perasaan

apapun terhadap perempuan tersebut. Maka turunlah, 'Dan jika kamu

takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan

yatim (bilamana kamu mengawininya) '." Aku kira beliau berkata,

"Dia adalah sekutunya pada kurma dan pada hartanya."

lt {; c **.G'JL xrt ]!lt i';;; eii i,su 7v it *
,ri ,jif ,J.t U,Uu" (;tl;tr s, rlJi, I bf F, irf;> ;k

,*: ,pi"c r""";iu 11 "u*lr iu" g il',;').Ju *-, ttJ')

lr;Jrr)at:Y;6tw
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4574. Dari Ibnu Syihab, dia berkata, Urwah bin Az-Zubair

mengabarkan kepadaku bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang

firman Allah, 'Dan jika kamu takut tidak akan dapctt berlaku adil

terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu

mengawininya)', Aisyah berkata, "Wahai putra saudariku, ini adalah

anak perempuan yatim, dia berada dalam asuhan walinya. Dia

bersekutu dengan walinya pada hartanya, dan walinya takjub akan

harta dan kecantikannya, maka walinya ingin menikahinya tanpa

harus berlaku adil dalam memberikan mahar kepadanya sebagaimana

mahar yang diberikan kepadanya oleh laki-laki lain. Untuk itu, mereka

dilarang menikahi perempuan-perempuan itu, kecuali berlaku adil

terhadap mereka dan memberi mereka mahar yang tertinggi dari

mahar yang seharusnya mereka terima. Maka mereka diperintahkan

menikahi perempuan lain yang mereka sukai." Urwah berkata, Aisyah

berkata, "sesungguhnya manusia meminta fatwa kepada Rasulullah

SAW sesudah ayat ini. Maka Allah menurunkan firman-Nya,'Dan
ntereka minta fatwa kepadamu tentang perempuan'perempuan'."

Aisyah berkata, "Firman Allah pada ayat lain, 'Dan kalian

menginginkan untuk menikahi mereka', keinginan salah seorang

diantara kamu untuk tidak menikahi perempuan yatim yang ada

padanya karena hartanya sedikit dan kecantikannya kurang." Aisyah

berkata, "Mereka pun dilarang menikahi perempuan-perempuan yatim

yang mereka sukai harta dan kecantikarurya kecuali dengan adil. Hal

itu karena sikap mereka yang tidak menyukai perempuan-perempuan

yatim yang sedikit hartanya dan kurang cantik."

Keteransan Hadits:

(Bab "Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil pada

perempua-perempuan yatim"./. Judul bab ini tidak tercantum dalam

riwayat Abu Dzar. Adapun makna khiftum (kamu takut) adalah kamu

menduga. Sedangkan makna 'tuqsithuu' adalah kalian berlaku adil.

Kata tersebut berasal dari kata aqsatha. Dikatakan, qasatha artrnya
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menyimpang, dan aqsatha artinya berlaku adil. Dikatakan bahu a

huruf hamzah pada kata aqsatha untuk menghilangkan makna 'tidah'
pada kata itu. Ibnu At-Tin mendukungnya berdasarkan firman Allah
dalam surah Al Baqarah l2l ayat 282, ,ittr'r3, b*3f .*3., (yang

demikian itu lebih adil di sisi Allah), karena kata yang mengacu pada

pola uf'ala dalam bentuk-bentuk mubalaghah (kata yang mendangung

makna sangat-penerj) tidak ditemukan pada penggunaan yang umum,

kecuali dari kata kerja berbentuk tsulatsi (berasal dari tiga huruf).
Namun harus diakui bahwa Ash-Shairafi meriwayatkan tentang

bolehnya membentuk kata ta'ajjub (yang menunjukkan ketakjuban

atau keheranan) dari kata kerja ruba'i (terdiri dari empat huruf).
Sedangkan selainnya meriwayatkan bahwa kata aqsatha termasuk
kata-kata yang memiliki makna ganda saling berlawanan.

Hadits pertama pada bab ini diriwayatkan Imam Bukhari dari
Ibrahim bin Musa, dari Hisyam, dari Ibnu Juraij, dari Hisyam bin
Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA. Hisyam yang dimaksud
adalah Ibnu Yusuf. Judul bab ini mengandung hal-hal unik dalam
masalah sanad. Ia adalah periwayatan Hisyam, dari Ibnu Juraij, dari
Hisyam. Hisyam yang terakhir adalah Ibnu Urwah, dan yang pertama

adalah Ibnu Yusuf.

t#JJtl;i,.,j-'i'r, Ig )r-+j tst 6"rungguhnya seorang laki-laki

memiliki perempuan yatim dan dia menikahinya). Demikian dikatakan
Hisyam dari Ibnu Juraij. Dia memberi asumsi bahwa ayat ini turun
berkenaan dengan individu tertentu. Adapun yang dikenal dari
Hisyam bin Urwah bahwa ayat ersebut bersifat umum. Demikian juga

diriwayatkan Al Ismaili dari jalur Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu

Juraij, i'.*jr 6,*Lt;<;&jt e.U7i loit"runkan berkenaan dengan

seseorang yang memiliki perempuan yatim...). Demikian juga dinukil
Imam Bukhari dalam riwayat yang sesudah ini dari jalur Ibnu Syihab

dari Urwah. Di dalamnya terdapat satu perkara yang disitir Al Ismaili.

Perkara yang dimaksud adalah lafazh, 43b q<;J"itJiU:ib 4 oe
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(Perempuan yatim itu memiliki pohon kurma dan laki-laki vsng

mengasuhnya menahannya karena harta itu). Ini turun berkenaan

dengan orang yang tidak menyukai untuk menikahi perempuan yatim

itu. Adapun perempuan yang disukai untuk dinikahi, maka dialah

perempuan yang harta yang kecantikannya menimbulkan rasa takjub

kepada orang yang memeliharanya, dan dia tidak ingin

menikahkannya dengan laki-laki lain, bahkan dia sendiri yang ingin

menikahinya dengan tanpa mahar (maskawin) seperti yang diberikan

kepada wanita lainnya.

Dalam riwayat Ibnu Syihab sesudah ini tercantum penyebutan

kedua kisah tersebut. Riwayat Hajjaj bin Muhammad luput daripada

kritikan ini, karena dia mengatakan kepad anya, itb'r'k- rf"St euii
...J6 i:ti url ail;{.t (Diturunkan berkenaan dengan seseorang yang

oio poaonyo perempuan yatim dan perempuan itu memiliki harta..-".

Demikian diriwayatkan Imam Bukhari dibagian akhir pembahasan

surah ini dari jalur Abu Usamah, dan pada pembahasan tentang nikah

dari jalur Waki', keduanya dari Hisyam.

"$'jb (Pohon kurma). Jika dibaca adzqun artinya pohon kurma,

dan jika dibaca 'idzqun artinya tandan. Namun, yang dimaksud disini

adalah pengertian yang pertama. Ad-Dawudi menukil pendapat yang

ganjil, dia menafsirkan kata adzqun dalam hadits Aisyah ini dengan

arti kebun.

4b q?*" ts€ I (Dan dia menahannya

untuk dirinya. Dalam riwayat Al Kasymihani

(Dia menahannya dengan sebab dirinya).

karena harta itu). Yakni

disebutkan , *'^?,*t

O.rjr aui e*5""f U6 'iJ l#i (Aku kira betiau berkata,

"Perempuan itu sebagai sekutunya pada pohon kurma tersebut '). Ini

adalah keraguan dari Hisyam bin Yusuf. Sementara dalam riwayat

Abu Usamah dinukil dengan tegas, 4t ;iiier 6:*'o'S;- ,ytt 'n^
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e'k H y,.') vii.of r;;, W" oi'i'i gU, d ,;, l.o €K_r,
g-Ji 'os f t4u,(,L;alii eJ6 (Dia adalah laki-laki yang memiliki

O"r"*Ouon yatim ,lal.n io ,"Oogoi wali bagi perempuan yatim itu dan

sekutunya pada hartanya, hingga pada pohon kurma. Lalu dia ingin
menikahinya, dan tidak mau menikahkannya dengan laki-laki lain
agar suatninya itu tidak bersekutu dengannya pada hartanya. Oleh
karena itu, dia menahan perempuan itu untuk menikah. Maka mereka

dilarang melakukan hal itu). Riwayat Ibnu Syhab mencakup kedua
kisah di atas dan telah disebutkan pada pembahasan tentang wasiat
dari riwayat Syu'aib darinya.

'ait (Perempuan yatim). Yakni orang yang ditinggal mati

bapaknya.

#t fr el @alam asuhan walinya). yakni orang yang

mengurusi hartanya.

4i]:l-o d. h*"'oi ;, (Tanpa mau berbuat adil pada

maharnya). Pada pembahasan tentang nikah dari riwayat Aqil dari

Ibnu Syihab disebutkan , *ittt'U'Cr;i"'oi $i-: (Dia ingin mengurangi

maharnya).

e:P W"J'F t44 (Dia memberikan seperti apo yang

diberikan kepadanya oleh selainnya). Pemyataan ini dikaitkan dengan
kata sebelumnya, yakni dia ingin menikahinya tanpa mau memberikan
kepadanya, seperti apa yang biasa diberikan oleh laki-laki lain yang
ingin menikahi perempuan itu. Hal ini diindikasikan perkataan

sesudahnya, stlleJt e |frL ,fti "e ryfibt lf Au1 * f.# (Mereka

pun dilarang berbuat demikian, kecuali jika diberikan kepada
perempuan-perempuan itu mahar tertinggi yang seharusnya mereka
terima). Pada pembahasan tentang persekutuan disebutkan dari
riwayat Yunus dari Ibnu Syihab, o'eta+ll gtb eh*"bi *,
it ,a*;;"(Tanpa mau berbuat adfl pada maharnya dan memberikan
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kepadanya seperti apa yang diberikan oleh orang lain kepada

perempuan itu).

,rif :At q il *v 6 t3LSi-;oi ri_,,ii (Mereka cliperintah

untuk men'iknhi perempuan-perempuan yang mereka sukai selain

perempuan-perempuan yatim tersebut). Yakni dengan mahar yang

mereka sepakati. Penakwilan Aisyah ini disebutkan juga dari Ibnu

Abbas sebagaimana dikutip Ath-Thabari. Sementara itu dinukil dari

Mujahid keterangan lain tentang kesesuaian urutan firman Allah

dalam surah An-Nisaa' 14) ayat 3, "t3t e € |+G 61-'KV (Maka

nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi) dengan kalimat, o!1

;(1, d t.L:k 'rf & (Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil pacla

perempuan-perempuan yatim). Dia berkata tentang makna firman

Allah, 6qt et.L* rf & i;fl Qika kamu takut tidak dapat berbuat

adil pada perempuan-perempuan yatim), yakni jika kamu mengira

tidak dapat berlaku adil pada harta anak-anak yatim, lalu kamu merasa

keberatan untuk menaganinya dan kamu juga merasa berdosa untuk

berzina, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu

sukai." Sedangkan menurut penakwilan Aisyah maknanya adalah jika

kamu khawatir tidak dapat berlaku adil dalam menikahi perempuan-

perempuan yatim.

i':, ,rl'c-i6 ,\|jlj lurwah berkata: Aisyah berkata).

Pemyataan ini dikaitkan dengan sanad yang disebutkan sebelumnya

meskipun tidak ada kata sambung. Dalam riwayat Uqail dan Syu'aib

disebutkan, ir6' ;;-;tt :i,1;i,rb ds llityrh berkata, 'Orang-orang pun

meminta fatwa...').
qlt :y -'i (Sesudah ayat ini). Maksudnya, sesudah turunnya

ayat ini karena kisah tersebut. Dalam riwayat Uqail disebutkan, 3Ji.

|il5 (Sesudah itu).
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1rL3r qr,!i ;;:ir;-j1 ?ttt')'lil (Allah menurunkan firman-Nya,
" Mere ka meminta fatw a kep adamu t entang p erempuan-p er empuan " ).
Aisyah berkata, "Firman Allah dalam ayat lain surah An-Nisaa' [4]
ayat 727, ;i'i,S:J of oti,';1 (Dan kalian ingin menikahi mereka),

demikian tercantum dalam riwayat Shalih. Padahal ia bukan dalam

ayat lain, tetapi dalam ayat itu sendiri, yakni firman-Nya, e$;itX-j
"vJt (Dan mereka meminta futwa kepadamu tentang perempuan-

perempuan). Dalam riwayat Sry'.uib dan Uqail disebutkan, "Maka

Allah menurunkan firman-Nya, oi oP';1-rJy Jt- :At e'l:tiU"'t
J"Jr<U (Mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan-

perempuan -hingga firman-Nya- dan kamu ingin menikahi mereka).

Kemudian tampak bagiku bahwa dalam riwayat Bukhari

terdapat bagian yang hilang dan mengakibatkan terjadinya kesalahan

ini. Dalam Shahih Muslim, Al Ismaili, dan An-Nasa'i (teks menurut

versi An-Nasa'i) dari jalur Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad dari

bapaknya dengan sanadini di tempat ini, f :6t e$fu1; .irr J;ir
t^S t3 dii r..#, ,r3t u;u-,.C y{' e'# rp"u$'q)#itt
f i e't illr a,"lr :9' e'6.T" .,r{ tf irr'iu @$bt orlV I
',)'g2 :e;l.;.b Uti 1,c3r 4'€J'qb 6 t$o;riJ' d t.L-.ld't1|i;'oyt1

"€yi it 1r^'4 of o'ti';11 ,{;llt -1' ,1 ar ptttan menurunkan

ffirmna-NyaJ, ' Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para
wanita. Katakanlah: "Allah memberi fot*o kepadamu tentang

mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an Auga
memfatwakanJ tentang para wanita yatim yang kamu tidak
memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka,

sedang kamu ingin mengawini mereka'. Allah menyebutkan agar

dibacakan kepada kamu dalam Al Qur'an ayat yang pertama, yaitu

firman-Nya, ' Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil
terhadap fhak-hakJ perempuan yatim [bilamana kamu
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mengawininyal, makct kawinilah wanita-wanita flainJ yang kamu

senangi. ' Aisyah berkata, "Dan firman Allah pada ayat lain,'Kamu
ingin menikahi mereka', yakni keinginan salah seorang diantara

kamu...)."

Demikian diriwayatkan Muslim dari jalur Yunus dari lbnu

Syihab. Imam Bukhari telah menyebutkannya juga pada pembahasan

tentang perserikatan dari jalur Yunus dari Ibnu Syihab berkaitan

dengan jalur Shalih bin Kaisan yang dikutip di tempat ini. Maka jelas

bahwa dalam bab di atas disebutkan secara ringkas. Sebagian

pensyarah telah memaksakan diri untuk menakwilkannya seraya

berkata, "Makna perkataannya 'pada ayat yang lain', yakni sesudah

firman-Nya, 'Dan jika kamu takut', tetapi apa yang telah kami

sebutkan lebih jelas.

Catatan:

AlMizzi melakukan kelalaian dalam kitab Al Athraf, dia tidak

menisbatkan jalur ini 
-yakni 

jalur Shalih dari Ibnu Syihab- kepada

pembahasan tentang tafsir, dan dia cukup menisbatannya kepada

pembahasan tentang persekutuan (syarikah).

4- e'€bi z|j ;;;t;X"oi ot';:> ("Katian ingin menikahi

mereka''i keinginan salah ,nororf di antara kamu untuk tidak

menikahi perempuan yatim yong ada padanya). Di sini terdapat

penjelasan dan penentuan terhadap salah satu dari dua kemungkinan

pada firman-Nya, "Vf/atarghabuuna" (Kalian ingin), karena arti kata

raghiba dapat berubah sesuai dengan konteks kalimatnya. Dikatakan,

raghiba fii jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, dan raghiba

anhu jika dia ingin tidak mendapatkannya. Karena kemungkinan yang

dihapus dari kalimat itu adalah "fi dan bisa juga'an. Oleh karena itu,

Sa'id bin Jubair menakwilkannya berdasarkan keduanya. Dia berkata,

"Ayat ini turun berkenaan dengan perempuan yatim yang kaya dan

yang miskin." Namun, yang diriwayatkan di tempat ini dari Aisyah

lebih jelas bahwa ayat pertama turun tentang perempuan yatim yang
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kaya, dan ayat ini turun berkenaan dengan perempuan yatim yang

miskin.

t jii ltttereka dilarung). Maksudnya, mereka dilarang menikahi

perempuan yang mereka sukai karena kecantikannya dan hartanya,

sebab mereka tidak mau menikahinya jika hartanya sedikit dan kurang

cantik. Maka sepatutnya pemikahan terhadap kedua perempuan yatim

ini sama dalam masalah keadilan.

Daiam hadits ini diterangkan tentang bolehnya berpatokan

kepada mahar ntitsl (mahar yang sepadan) terhadap wanita-wanita

yang berada dalam asuhan. Adapun selain mereka boleh dinikahi

tanpa memperhatikan hal itu. Didalamnya terdapat juga dalil bahwa

wali boleh menikahi perempuan yang berada di dalam asuhannya,

tetapi yang melakukan adalah selain dirinya. Masalah ini lebih lanjut

akan diterangkan pada pembahasan tentang nikah. Disini juga

disebutkan tentang bolehnya menikahkan perempuan yatim sebelum

baligh (dewasa), karena jika mereka sudah baligh tidak lagi disebut

yatim. Hal ini akan dipaparkan lebih lanjut pada pembahasan tentang

nikah.

2. Firman Arah, e:4tii h#f HoS
"ffts

a)

"Dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu

menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta

kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi'saksi (tentang

penyerahan itu) bagi mereka."

(Qs. An-Nisaa' [4]: 6)

aai .6\3Li tl'ri;i .;r;C t1:t+s

v$ o;;I J5[' wi ot,
t.11q.iu

.)at'q
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Bidaaran artinya mubadaratan (tergesa-gesa). A'tadnaa

artinya a'dadnaa (kami siapkan), yang mengacu pada pola kata

af'alnaa dari kata al'ataad.

jit'Jirf-{i V oG e:> J6 4'p € t& i, 'q*') a^tG *
ii fra'jt{ t,l'q, C.t e. a'; Ai <!:-frsu)",!sW rq';ts

:;;L.* Y1'ok ^-';s'u
4575. Dari Aisyah RA tentang firman Allah, 'Dan

barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia

menahan tliri (dari memakan harta anak ))atim itu) dan barangsiapa

miskin ntaka boleh baginya makan horta itu menurut yang patut',

bahwasanya ia turun tentang harta anak yatim jika dia miskin maka

dia [boleh] makan darinya sebagai imbalan atas pengurusannya

terhadap harta itu menurut yang patut'."

Keterangan:

(Bab "Barangsiapa yang miskin maka boleh baginya makan

harta itu rnenurut yang patut".). Disebutkan ayat hingga firman-Nya,
t1)-> (S e b a ga i p en gaw as).

it;r} t:.,rat (Bidaaran artinya mubaaclaratan [tergesa-gesal ).

Ini adalah penafsiran awal ayat yang drjadikan judul bab. Abu

Llbaidah berkata tentang firman Allah dalam surah An-Nisaa' [4] ayat

6, r-tt:,q's 6fr1A1i:tS 11 (Dan janganlah kamu makan harta anak yatint

lebih dari batas kepatutan dan tergesa-gesa [membelanjakannyaJ). Al
Israaf artinya berlebihan, sedangkan bidaaran artinya tergesa-gesa."

Seakan-akan dia menafsirkan kata mashdar (infinitif) dengan kata

yang lebih masyhur, karena bentuk mashdar dari kata baadartu adalah

b i daar an dan mub ad ar at a n.
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Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari

Ibnu Abbas, dia berkata, "Maksudnya, dia makan harta anak yatim

dan segera melakukannya sebelum anak yatim itu baligh, sehingga

tidak terhalang antara dia dengan harta anak yatim itu."

)At ,4 r;ji( .Ui1-ii u:"t*i (A'taclnaa artinya a'dadnaa [kami

siapkanJ mengacu pada pola kata af'alna dari kata ataad). Demikian

disebutkan oleh kebanyakan periwayat dan ia adalah penafsiran Abu

Ubaidah juga. Abu Dzar menukil dari Al Kasymihani dengan redaksi,

"I'tadadnaa ifta'alna". Namun yang pertama lebih benar.

Maksudnya, kata a'tadnaa dan a'dadnaa adalah satu makna,karena al
atiid artinya sesuatu yang disiapkan.

Catatan

Pencantuman kalimat ini pada bab di atas merupakan

kekeliruan dari sebagian penyalin naskah Shahih Bukhari, karena

tempat yang seharusnya adalah sesudah ini, sebelum bab "Tidak Halal
bagi Kamu untuk Mewarisi Perempuan-perempuan secara Paksa."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ishaq, dari

Abdullah bin Numair, dari Hisyam, dari Bapaknya, dari Aisyah. Ishaq

yang dimaksud adalah Ibnu Rahawaih. Abu Nu'aim meriwayatkan

dalam kitab Al Mustakhraj, dia menukilnya dari jalur Ibnu Rahawaih

kemudian berkata, "Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ishaq bin
Manshur."

#t C.t l Qentang harta anak yatim). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan, p=*Jr ;.t, ,- (tentang wali anak yatim).

Maksud wali anak yatim adalah yang mengurus harta anak yatim

berdasarkan wasiat ataupun yang sepertinya. Kata ganti pada kata

kaana (dia) menurut riwayat pertama diarahkan kepada pengurus

hartanya. Pada pembahasan tentang jual-beli disebutkan dari jalur

Utsman bin Farqad dari Hisyam bin Urwah, ?,F-,giir ;ir dt ecJll

FATHUL BAARI _ 313



l's'j,Jur'+',yi rFt os of ,ig'#"', & lDnrur*an pada wali unak

yatim yang merawatnyq dan mengurusi hartanya. Jika dia niskin,

maka dio makan darinya menurut yang patut).

Sehubungan dengan permasalahn ini disebutkan hadits marfu'
(langsung kepada Nabi SAW). Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah,

Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al Jarud, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari jalur Husain Al Muktab, dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya,

dari kakeknya, dia berkata, ol:Jvt *t * a, ..* Qt ,)i}j;tJ

/rpu,'j6 t,tt, \'yiui ,id +y dt ,iu'^) \1:4 $rb (seorang

laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Aku mengasuh

seorang anak \'atim yang memiliki harta, sementara aku tidak

rneruiliki sesuatu, apakah aku boleh memakan dari hartanya?' Beliau

bersabda, 'Menurut yang patut'.). Sanad-nya kuat.

(.i3 iu-r ri1 eika dia fakir). Ini adalah pandangan Imam

Bukhari bahwa yang diperbolehkan mengambil upah dari pengurusan

anak yatim hanyalah mereka yang miskin. Hal ini telah dikemukakan

pada pembahasan tentang wasiat. Ath-Thabari menyebutkan dari jalur

As-Sudi, .:j'-,(iu'Fld- te us i't) !? e'J"*. ,tV u.t y i e.'?i

^',,Ai irV\;lt*S (Dikabarkan kepadaku oleh orang yang menclengar

Ibnu Abbas berkata tentang firman'Nya, 'Dan barangsiapa miskin

boleh baginya makan menurut yang patut', beliau mengisyaratkan

dengan ujung-ujung jari-jari tangannya). Dari jalur Ikrimah

disebutkan, # 1') J-{'6" (Boleh makan dan tidak boleh

menggunakannnya untuk dipakai). Sementara dari jalur Ibrahim An-

Nakha'i disebutkan ,i'r'il, ,-r-1- ib'rzJt'* ;'&S't" (Boteh makan apa

yang dapat menahan lapar dan dapat menutup aurat). Adapun

nukilan lain tentang perbedaan ini telah dikemukakan pada

pembahasan tentang wasiat.

Al Hasan bin Hayyi berkata, "Pemegang wasiat dari bapak

boleh makan harta anak yatim menurut yang patut. Adapun pemegang
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keputusan dari Hakim mendapatakan upah, maka dia tidak makan

sesuatu." Rabi'ah menukil pandangan ganjil dengan berkata,

"Maksudnya adalah pembicaraan untuk wali atas apa yang

dilakukannya terhadap anak yatim. Jika dia kaya niscaya dia

mensejahterakan anak yatim itu, dan jika dia miskin, maka dia

menafkahi anak yatim menurut kemampuannya." Pendapat ini

termasuk yang paling jauh daripada kebenaran di antara semua

pendapat yang ada.

Catatan

Sebagian pensyarah menukil, "Firman-Nya, ry uS';t
''i!ltii (Maka barangsiapa yang kaya maka hendakalah dia

menahan diri dari memakan hqrta anak yatim itu),bacaan yang benar

adalah Oti; ,y': " Namun, saya tidak lihat di dalam naskah yang sempat

saya teliti melainkan dengan lafazh oC n't.

3. Firman Allah, '$t:at j i,t$tj ;..-A, j5i -^:,5t io; ,iti

"Dott apabila sewaktu pembagian ita hadir kerabat, anak yatim dan

orang miskitt." (Qs. An-Nisaa' [4]: 8)

u;Qts c-At iti'z,;iit *, riljy ri:; ),r

c, . ,t . lzzrz 
'.1 

o, , . ,;. !r2, L

Jl f J.r-, 4+t, .C_l*:-l i---JJ 4&\rrr !5,i

-r. o z

,f: aV ,Jl f,/
isv 13,9r;,;lr1

a-t^,elY

4576. Dari Ibnu Abbas RA,'Dan apabila sewaktu pembagian

itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin'. Dia berkata, "Ayat
ini ntuhkam (tetap berlaku) dan tidak mansukh (dihapus)." Riwayat ini
dinukil juga oleh Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas.
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Keterangan Hadits:

(Bab dan apabila saat pembagian itu hadir kerabat, anak

yatim, dan orang miskin).Lafazh "bab" tidak tercantum pada riwayat
selain Abu Dzar.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ahmad bin
Humaid, dari Ubaidillah Al Asyja'i, dari Sufyan, dari Asy-Syaibani,

dari lkrimah, dari Ibnu Abbas. Ahmad bin Humaid adalah Al Qurasyi
Al Kufi, menantu Ubaidillah bin Musa. Dia biasa dipanggil Dar

Ummu Salamah. Dia diberi gelar demikian karena mengumpulkan

hadits-hadits Ummu Salamah dan menelitinya secara mendalam. Ibnu

Adi berkata: Dia memiliki hubungan yang baik dengan Ummu
Salamah, yakni istri As-Saffah (sang khalifah), maka dia pun diberi
gelar demikian. Al Hakim keliru ketika berkata, "Dia diberi gelar Jar

Ummu Salamah." Dia dinyatakan tsiqaft oleh Mathin. Dia berkata,

"Dia termasuk pakar hadits penduduk Kufah. Dia meninggal dunia

pada tahun 202 H, maka mereka yang mengatakan selain itu tidak
benar. Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain hadits

yang satu ini. Gurunya Ubaidillah Al Asyja'i adalah Ibnu

Abdurrahman Al Kufi. Asy-Syaibani adalah Abu Ishaq. Sanad hadits

ini hingga Ikrimah adalah ulama-ulama kufah.

f J&'*A:|3JJ n1(4tat ini muhkam [tetap bertaku]

dan tidak mansukh). Al Ismaili meriwayatkan dari jalur lain dari Al
Asf a'i, u.ii ,fJt"j;r;;, *iti' d o€ 6y'1 ;*i d: ttt a*;r ut-?j

!\li;Suri'pt giotonya lbnu Abbas apabila meniadi pengurus (harta)

maka dia memberi sedikit. Apabila harta itu hanya sedikit dia

meminta maaf kepada mereka, maka itulah perkataon yang ma'rufl.
Dalam riwayat Al Hakim dari jalur Amr bin Abi Qais dari Syaibani

dengan sanad tersebut di atas -sehubungan dengan ayat ini- dia

berkata, dt ,xot "ff )rlr etg ob d *'i (oio memberi mereka

sedikit, dan jika harta itu sedikit maka dia meminta maaf kepada

mereka).
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/* it ,f i U'"4a Lia6lniwayat ini dinukil juga oleh Sa'id

bin Jubair dari lbnu Abbas).Imam Bukhari menukilnya dengan sanad-

yang moushul padapembahasan tentang wasiat dengan redaksi, t1U ,fi

6i, ,(,. orir olrg , q3'4 o 1'l 1) |,**i tu-1' :f oi o'jli';
r!s'iJu.,'^i i,f" q,!r lJ.i'i'oi-, 

)b'r ,U'; a;ir u,ii Ll- )t ,lJ.ts
:t^S:ri oi U *i ') ,ii-{ (Sesungguhnya beberapa orang mengklaim

bahwa ayat ini telah mansukh [dihapus]. Tidak, denti Allah, ia tidak

mansukh, tetapi ia termasuk perkara yang telah diremehkan oleh

orong-orang. Keduanya adalah dua wali; salah satunya wali yang

rnewarisi dan inilah yang diberi, dan wali yang tidak mewarisi dan

inilah yang dikatakan kepadanya perkataan yang tna'ruf, dikatakan
'Aku tidak memiliki sesuatu untuk aku berikan kepadamrz'.). Kedua

sanad ini shahih dari Ibnu Abbas, dan keduanyalah kuat.

Kemudian dinukil dari beliau riwayat-riwayat melalui

beberapa jalur yang lemah 
-sebagaimana 

dikutip Ibnu Abi Hatim

dan Ibnu Mardawaih- pernyataan bahwa ayat di atas telah mansukh

(dihapus) oleh ayat tentang warisan. Namun, pemyatan ini benar

dinukil dari Said bin Al Musayyab dan ia juga adalah pandangan Al

Qasim bin Muhammad, Ikrimah, serta sejumlah ulama lainnya. Ini
pula yang menjadi pandangan para imam yang empat serta sahabat-

sahabat mereka.

Lalu dinukil pula dari Ibnu Abbas perkataan lain yang

diriwayatkan Abdurrazzaq dengan sanad yang shahih dat', Al Qasim

bin Muhammad, * *ltti';; f ori / fjt*,f ,1tr-t}'oi

i,,1 :ri";r;!,bi rl qt rrytt ri lriJr €tu-e,*,oa.A e.f)t
(Sesungguhnya Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar membagi

warisan bapalcnya Abdurrahman pada masa Aisyah hidup, lalu dia

tidak meninggalkan di tempat itu seorang kerabat dan tidak juga

seorang miskin melainkan dia memberikan kepadanya dari warisan

bapaknya). Lalu dia membaca ayat,6 ;Sul l# il nf Ji,i6lr jr-i
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ti +. ;4:s €i pt Jr.u.s r,Jlt) Jq'jt Jtu.i tJ\,{ u.t A ,qwi
"A'r-'i (Al Qasim berkata, "Aku menyebutkannya kepacla lbnu

Abbas maka dia berkata, 'Pendapatnya tidak tepat dan itu tidak patut

baginya. Sesungguhnya yang demikian itu bagi orang yang diserahi

wasiat, dan hal itu untuk shabah [kerabatJ, yakni clianjurkan bagi

mayit mewasiatkan sebagian harta untuk ntereka).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Hal ini tidak menafikan hadits

pada bab di atas, yaitu bahwa ayat tersebut muhkam tidak mansukh.

Dikatakan makna ayat tersebut adalah, "Apabila pada waktu

pembagian harta w'arisan itu hadir kerabat mayit yang tidak mewarisi,

anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka jiwa mereka sangat

mengharap mendapatkan sesuatu dari harta itu terutama jika
jumlahnya cukup banyak. Maka Allah memerintahkan memberikan

sesuatu kepada mereka atas dasar kebaikan."

Kemudian terjadi perbedaan diantara mereka yang mengatakan

demikan; Apakah perintah itu bersifat anjuran atau kewajiban?

Mujahid dan sekelompok ulama berkata, "Perintah itu adalah wajib."

Ini juga merupakan pendapat Ibnu Hazm. Menurutnya, ahli waris

harus memberikan kepada golongan-golongan itu apa yang dia sukai.

Ibnu Al Jauzi menukil dari kebanyakan ahli ilmu bahwa yang

dimaksud 'kerabat' adalah mereka yang tidak mewarisi, dan makna,

ilii-i]],t (berilah rezeki kepada mereka), yakni berikan harta kepada

mereka. Ulama lain berkata, "Berilah mereka makan." Namun,

sifatnya hanya sebagai anjuran. Pendapat terakhir inilah yang kuat,

karena seandainya perintah tersebut adalah wajib konsekuensinya

mereka memiliki hak mutlak pada warisan dan bersekutu dengan para

ahli waris dari pihak yang tidak diketahui. Dengan demikian, akan

menimbulkan pertengkaran dan permusuhan. Bagi mereka yang

mengatakan perintah ini hanya sebagai anjuran, maka dikatakan yang

melakukan hal itu adalah wali bagi anak yatim yang ada dalam

asuhan. Pendapat lain mengatakan tidak demikian, bahkan yang benar
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adalah mengatakan, "Harta bukan milikku tetapi untuk anak yatim",

dan inilah yang dimaksud firman-Nya, tiili; Ii-! n,jrl t'p.i'jtj loon

katakan kepada mereka nerkatayy yang ma'ruJ). Atas dasar ini, maka

huruf waw pada firman-Nya, t'j'93 berfungsi untuk perincian kalimat.

Sementara dari Ibnu Sirin dan sekelompok ulama disebutkan,

"Maksud firman-Nya,'iiliP]jt (Berikan rezeki kepada mereka

darinya), yakni buatlah makanan untuk mereka. Hal ini berlaku secara

umum, baik pada harta mereka yang mahjur (dilarang untuk

membelanj akan hartanya) maupun selainnya.

4. Firman Allah, €:1ii C h' '&i
*Allah mensyariatkan bagimu tenttang (pembagian pusaka untuk)

anak-anakmz." (Qs. An-Nisaa' [a]: 11)

i!,')--', qE I' -v 
tat 

GtG ,J6 & ht'*u1 rw ,fJ,J \- t 
.- ,,

,:J-i \ *'t * \t Jb Ut d.o;,ir*r1 * e. g.

€ yi'oi ,:!';U 6 ,'aI' |JG 'b'3:t'i'r;>* :a.
lisrlif d h''fre ui e:tJ;',:.

4577. Dari Jabir RA, dia berkata: Nabi SAW dan Abu Bakar

menjengukku di Bani Salimah sambil berjalan kaki. Nabi SAW
mendapatiku tidak dalam keadaan sadar, lalu beliau minta dibawakan

air kemudian berwudhu dan memercikkan air kepadaku hingga aku

sadar. Aku berkata, "Apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk
aku lakukan pada hartaku wahai Rasulullah?" Maka turunlah ayat,

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)

anak-anakmu."

FATTIUL BAARI - 319



Keterangan Hadits:

(Bab "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian

pusaka untuk) anak-anakmu".). Periwayat selain Abu Dzar tidak

menukil kata "bab" dan "Tentang anak-anak kamu". Adapun maksud

wasiat di sini adalah penjelasan tentang pembagian warisan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim bin Musa,

dari Hisyam, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Al Munkadir, dari Jabir.

Hisyam yang dimaksud adalah Ibnu Yusuf dan Ibnu Al Munkadir

adalah Muhammad.

;.V|ri (Dari Jabir). Dalam riwayat Syu'bah dari Ibnu A1

Munkadir disebutkan , \7A 'c;i (Aktt mendengar Jabir). Hal ini telah

disebutkan pada pernbahasan tentang bersuci.

*': * io, ,.,J'"a 
tnlt 

n-.SO (Nabi SAW ntenjengttkku). Hal-hal

yang berkaitan dengan itu akan disebutkan pada pembahasan tentang

orang sakit sebelum pembahasan tentang pengobatan.
.-.,.

* g.q:(Di Bani Salimah).Meteka adalah kaum Jabir, dan

mereka adalah marga dari kabilah Khazraj.

'J-ibi 1 (Aku tidak sadar). Al Kasymihani menambahkan, (3

(sedikitpun).
t i. c.. o I

,* i')"{ (Kemudian beliau memercikkan (air) kepadaku).

Pada pembahasan tentang bersuci telah dijelaskan bantahan bagi

mereka yang mengatakan bahwa Nabi SAW memercikkan sisa air

wudhu kepadaku. Lalu pada pembahasan tentang berpegang teguh

kepada Al Qur'an dan sunnah ditegaskan bahwa beliau menuangkan

kepadanya air yang beliau gunakan untuk berwudhu.

d6 d 
'€bi'ot g.]b u' i& (Aku berkata, "Apa yang engkau

perintahkan kepadaku untuk aktt lalatkan pada hartaku? '). Dalam

riwayat Syu'bah diatas disebutkan, Ujl tLr;jr ;J nrr 
'J't-i L;- ,',t ii
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ilW ei- (Aku berkato, 'Wahai Rasulullah, untuk siapakah warisan?

Hanya saja yang memawarisiku adalah kalalah'). Penjelasan tentang

ini akan diulas kembali pada pembahasan tentang warisan.

<F;:ri g.itt'fri-)U'P (Maka turunlcth firman Altah "Allah

mewasiatkan kepada kamu tentang anak-anak kamu"). Demikian

tercantum dalam riwayat Ibnu Juraij. Dikatakan dia keliru dalam hal

itu, dan yang benar bahwa ayat.yang turun tentang kisah Jabir adalah

ayat terakhir surah An-Nisaa', ly(, C #.*i ir, $wtJlu-(Mereka
mentinta fatwa kepadamu, katakanlah; Allah memberikan fatwa
kepada kamu tentang Kalalah). Karena Jabir saat itu tidak memiliki

anak dan tidak pula bapak. Sementara kalalah adalah orang yang tidak

meninggalkan anak dan juga tidak meninggalkan bapak.

Imam Muslim meriwayatkan dari Amr An-Naqid, dan An-

Nasa'i dari Muhammad bin Manshur, keduanya dari,Ibnu Uyainah,

dari Ibnu Al Munkadir, dia berkata tentang hadits ini, { y d't &
1ail3r e'#i,r Ji 3ljFl;y rLr'.;i' (Hingga turun ayat tentang

warisan, 'Mereka meminta fatwa kepadamu, katakanlah; Allah

memberi fatwa kepada kamu tentang Kalalah'.). Imam Muslim

menukil juga dari jalur Syu'bah dari Ibnu Al Munkadir, dia berkata

diakhir hadits, ir,' lj er.-l'-,- ,1*3(Jr i Y}iii ,1.r 6 i:is
dJi l3J,j6 taiy3r .C nt{ (Maka turunlah ayat tentang warisan.

Aku berkata kepada Muhammad bin Al Munkadir, 'Mereka meminta

fatwa kepadamu, katakanlah; Allah memberikan farwa kepada kamu

tentang Kalalah'. Beliau berkata, 'Demikianlah ia diturunknn'.).

Imam Bukhari nampaknya memahami hal itu, maka dia

menyebutkan bab di awal pembahasan tentang Warisan dengan judul,

"Firman-Nya,'Allah mewasiatkan kepada kamu tentang anak-anak'

hingga firman-Nya- Allah Maha mengetahui lagi Maha santun'."

Kemudian dia menukil hadits Jabir tersebut di atas dari Qutaibah, dari

Ibnu Uyainah, dan pada bagian akhirnya disebutkan , 'zi-t d'; o--
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1rr-iJr (Hingga turunlah ayat tentang warisnn), dan dia tidak

menyebutkan apa yang ditambahkan An-Naqid. Maka timbul asumsi

bahwa tambahan yang ada padanya hanyalah perkataan dari Ibnu

Uyainah yang disisipkan dalam hadits.

Riwayat itu dinukil juga oleh Ahmad dari Ibnu Uyainah seperti

riwayat An-Naqid, dan pada bagian akhirnya diberi tambahan, A og

"o}ri Uta't i 1Oi" [si mayitJ tidak memiliki anak namun memiliki

saudara-saudrtra perempuan). Ini juga termasuk perkataan Ibnu

Uyainah. Dalam hal ini terjadi kerancuan. Ibnu Khuzaimah

meriwayatkan dari Abdul Jabbar bin Al Alla', lll ':'#' 6 U'J ,F
6')'rJ A ','))b "j';t (Hingga turun ayat warisan, 'Apabila seseorang

nteninggal clan tidak ntentiliki anak'.). Suatu kali dia berkata, U', F
il3r i (ainsgo turun ayat tentang Kalatah).

Abd bin Humaid dan At-Tirmidzi meriwayatkannya dari

Yahya bin Adam, dari Ibnu Uyainah, €:'l'ti eht 
'&"i"1i'S t-;

ditri 'b,;'J:- 
t'il).(Hingga turun ayat,'Allah berwasiat kepacla

kamu tentong anak-anak kamu, yang laki-laki sqmt seperti clua

bagian anak perempuan'.). Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Ishaq

bin Abi Isra'il dari Ibnu Uyainah, dan pada bagian akhirnya

disebutkan, f :y'ii..C iil, F?'j:d,rr)r q il o-b gttnssa turun

ayat tentatlg warisan, 'Allah berwasiat pada kamu tentang anak-anak

kamu'). Maka maksud lmam Bukhari dengan perkataannya pada judul

bab "Hingga firman Allah, 'Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Penyantun '," sebagai isyarat bahwa yang maksud Jabir ayat warisan

adalah firman-Ny u,ty,? Lt';" J;3 or-S og (Dan iika acla seseorang

yang diwarisi sebagai Kalalah).

Adapun ayat lain, yaitu firman-Nya, e'#-i'' ,ti 'oJ'ul;-"

aiKjr (Mereka meminta fatwa kepadamu, katakanlah; Allalt memberi
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I

fatwa kepada kamu tentang Kalalah). Maka akan disebutkan di akhir
tafsir surah ini bahwasanya ia termasuk ayat yang terakhir diturunkan.
Seakan-akan karena kata Kalalalz masih bersifat mujmal (global) pada
ayat tentang warisan, maka mereka pun meminta fatwa tentang itu,
akhirnya turunlah ayat yang terakhir.

Ibnu Juraij tidak menyendiri dalam menentukan ayat itu.
Bahkan hal serupa disebutkan juga oleh Ibnu uyainah terlepas dari
perselisihan yang terjadi, Demikian juga diriwayatkan At-Tirmidzi
dan Al Hakim dari jalur Amr bin Abi eais dari Ibnu Al Munkadir
bahu'a tentangnya turun ayat "Allcth berwasiat kepacra kamu tentang
anak-anuk kanlLt." Lalu Imam Bukhari menukil dari Ibnu Al Madini
dari Al Ju'fi sama seperti riwayat eutaibah tanpa tambahan, dan inilah
yang kuat. Demikian pula Imam Muslim menukil dari jalur Sufyan
Ats-Tsauri dari Ibnu Al Munkadir dengan redaksi, :'rl, q * ,;;
(Hingga turun ayat tentang warisan).

Kesimpulannya, bahwa yang akurat dari Ibnu Al Munkadir dia
berkata, f.tij,t a,il orilt 6 (,lyat tentang warisan dan ayat tertang

Fara'idh)]' Secara zhahir ia adalah firman-Nya, il' f-ii-:- j_ l,lttatt
berwasiat kepada kamu), sebagaimana ditegaskan dalam riwayat Ibnu
Juraij dan yang mengikutinya. Adapun yang mengatakan bahwa
maksudnya adalah ayat,|lIjiil- (Mereka meminta fatwa kepadamu),

maka pegangannya bahwa Jabir saat itu tidak memiliki anak, dan dia
diwarisi sebagai kalalah, maka yang sesuai dengan kisahnya adalah
turunnya ayat yang terakhir. Namun, yang demikian bukan suatu
kemestian, karena penafisran kata kalatah sendiri masih
diperselisihkan. Ada yang berpendapat, kalarah adalah harta yang
diwarisi. Dikatakan juga ia adalah nama bagi mayit. Sebagian
mengatakan, nama bagi ahli waris. Ketika tidak ada ketetapan bahwa
penafsiran kalalah adalah 'orang yang tidak memiliki anak dan tidak
juga bapak', maka tidak boleh drjadikan dalil untuk mendukung

I

f
li

al
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pendapat ini, berdasarkan apa yang telah saya sebutkan bahwa ia turun

lebih akhir, dan ayat tentang warisan turun sebelum itu.

Imam Ahmad dan para penulis kitab Sunan 
-serta 

dinyatakan

shahih oleh Al Hakim- msliwsyatkan dari jalur Abdullah bin

Muhammad bin Uqail dari Jabir, 
'1"J4 

6- iUut yr')t i t;'af;t arr+

,,Su ,$u'iti q:-? ob ,ii rp "# 
C^';1'e yr)t * y -.t.rr-iri olr

,& ;li' uzi ,lut * J\"{ji ?(1'r'l u7 13 e i't ,e-t;"
t ' t ' .r,

,$'Ji| gt:\;t ,Ft Wi,i':;)i:Jt (lstri Sa'ad bin Ar-Rabi' datang dan

berkata, 'Wahai Rasulullah, ini adalah dua putri Sa'ad bin Ar'Rabi',

bapak keduanya terbunuh bersamamtt pada perang Uhud, clan

sesungguhnya pdman keduanya mengantbil ltarta keduanya'. Beliau

bersabda, 'Allah akan memberi keputttsan dalam hal itu'. Maka

turunlah ayat tentang warisan. Beliau mengirim utusan kepada

paman keduanya untuk mengatakan, 'Berilah kedua anak perempuan

Sa'ad dua pertiga dan Ibunya seperdelapan, dan apa yang tersisa

maka ia untukmu'.).

Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa ayat ini turun lebih

awal. Ini pula yang dijadikan Hujjah mereka yang mengatakan bahwa

ia tidak turun tentang kisah Jabir, tetapi turun berkenaan dengan kisah

dua anak perempuan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Namun, hal itu juga bukan

satu kemestian, karena tidak ada halangan jika ia turun berkenaan

dengan dua perkara sekaligus. Mungkin juga bagian awalnya turun

berkenaan dengan kisah dua putri Sa'ad dan bagian akhirnya-yaitu

firman-Nya, 'Jika ada seseorang yang diwarisi sebagai Kalalah'-

turun berkenaan dengan kisah Jabir. Dengan demikian, maksud Jabir

dengan perkatannya, "Maka turun ayat, 'Allah berwasiat kepada kamu

tentang anak-anak kamf ," yakni penyebutan kalalah yang

bersambung dengan ayat ini.

Apabila semuanya telah jelas, maka Ibnu Juraij tidak salah

sebagaimana ditandaskan Ad-Dimyathi dan orang-orang yang
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mengikutinya. Bahkan siapa yang nlenganggapnya salah maka dialah
yang sebenarnya salah.

Pembahasan masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan
tentang warisan.

5. Firman Anah, ni*t j'ii'j; 6 *.Ei
"DAn bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan

oleh isteri-isterimu.,, (Qs. An-Nisaa' [4]: l2)

+it -;s') :)".ii' irr :)u tLii ?"r u7, {V /t r*
,#tr; b, e lfu 

',p,+i c'ui.4 h''-.*,/.1;l,
'#,,i',.,l',p :,.66 .-iJ;lt qL st 1|F i;>u'Fj

' 

.Jr';'F,r; e'r?, ,!)r,
4578. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, ..Dahulu harta adalah

untuk anak dan wasiat adalah untuk kedua orang tua, maka Allah
menghapus hal itu menurut apa yang disukainya, lalu dijadikan untuk
laki-laki seperti bagian dua anak perempuan, dan ditetapkan untuk
kedua orang tua; masing-masing mereka seperenam dan sepertiga.
Kemudian ditetapkan bagi istri seperdelapan dan seperempat, dan bagi
suami setengah dan seperempat."

Keterangan:

(Bab finnan Allah Ta'ala "Dan bagi kamu setengah dari apa
yang ditinggalkan istri-istri kamu."). Lafazh "bab" tidak tercantum
pada selain riwayat Abu Dzar. Adapun lafazh,..Firman-Nya,, hanya
tercantum dalam riwayat Al Mustamli.
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l].it;i' oGpolrulu harta adalah untuk anak)' Dia

mengisyaratkan kepad a apa yang berlaku pada mereka sebelumnya.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas, U, 6, *ti

g.ti |'s ./'-lt 6';, e i'rl t l;b;.a';&'lt tl-sr$r uff nr 'J'*',:u 
'tt]lu

e'pt',ytt"t rl ,lroJr u'i,#-t *At eisi 'jf tiiir (Bahwa ketika

ayat ini turun mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan

memberikan anak perempuan yang masih kecil setengah daripada

warisan, sementara dia tidak menunggang kuda dan tidak pula

menghalau musuh? " Dia berkata, "Mereka pada rnasa jahiliyah tidak

memberikan warisan kecuali kepada siapa yang memerangi musuh".).

+i g U) ,th' a+ @ilah menghapus dari hal itu apa vang

Dia sukai). Hal ini menunjukkan bahwa urusan yang pertama

berlangsung terus hingga turunnya ayat. Di sini terdapat bantahan bagi

mereka yang mengingkari adanya nasakh (penghapusan ayat atau

hukum). Namun, pendapat itu tidak dinukil dari seorang pun diantara

kaum muslimin, kecuali dari Abu Muslim Al Asbahani (penulis

tafsir), dia mengingkari nasakh secara mutlak. Akan tetapi

perkataannya ditolak berdasarkan tjma' bahwa syariat Islam

menghapus semua syariat terdahulu. Sanggahan ini mungkin dijawab

bahwa dia beranggapan syariat-syariat terdahulu masih saja berlaku

hukumnya hingga syariat ini muncul. Dia berkata, "Maka yang

demikian itu dinamakan sebagai takhshis (pengkhususan) bukan

nasakh (penghapusan)." oleh karena itu, Ibnu As-Sam',ani berkata,
..Jika saja Abu Muslim tidak mau mengakui adanya hal-hal yang

dihapus pada syariat ini, maka dia telah bersikap angkuh. Namun, jika

dia mengatakan aku tidak menamainya nasakh (penghapusan) berarti

perbedaan hanya dari segi lafazh.

"ji'i ./iJr 4 yrt',p.,1-;1.')ib1 @itetapkan bagi kedua

orang tua masing-masing seperenam dan sepertiga). Ad-Dimyathi

berkata, ..Kata 'sepertiga' adaiah tambahan di tempat ini." Imam
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Bukhari telah menukil hadits ini dengan sanad seperti diatas pada

pembahasan tentang Warisan dan tidak menyebutkannya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia meringkasnya di tempat itu,
tetapi redaksi yang dimaksud disebutkan pada tafsir Muhammad bin
Yusuf Al Firyabi (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini). Maknanya;

masing-masing dari salah seorang di antara keduanya mendapatkan

seperenam pada satu kondisi, dan bagi ibu sepertiga pada kondisi yang

lain. Hal ini disesuaikan dengan apa yang disebutkan selanjutnya,

"Bagi suami setengah dan seperempat", yakni masing-masing bagian

ini diperoleh pada kondisi tertentu.

6. Firman Allah, l3+'i.11 '"6fu \ 6'; i3r
' 

, , t to- ..

_s-ll.iil b 
-,ar.r

"Tiduk halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa
dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak

mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan
kepadanya." (Qs. An-Nisaa' [al: 19)

tr .ce:rA l'"r|rt:rX \ u& itt Ji ;'ij
' o'. '

.*Jt'^i3r* tk
Disebutkan dari Ibnu Abbas, laa ta'dhuluuhunna artinya laa

taqharuuhunna (Iangan kalian memaksa mereka). Huuban artinya
dosa. Ta'uuluu artinya condong. Niblah; An-Nifrlah artinya
mahar/maskawin.

;?t xLi ,t'r'C,t'"ill r;rt I ;;i, A.#t')ts :utie it *
\t; A;.Jrtt-ii tf p< l;-,t t*\ e!,6: U> ,{& / ,r \\

t o. t.ttj; ol Fl .f,- I

6*.*t
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',y')t '.>t1 r;y 5ik irlu eaffi 6 ibrr. t-r+'-uJ. rgifa;,i '13-,ai\: 
rriv'ufs ,Gi; 'tri; itz'oy ,f;uj"7-i ijg'ri ors

C fl' :* dr cr,l'^f i Ar'6;l';i 6;'r:;-V rrir:,'oY,

u;
4579. Dari Ibnu Abbas, Asy-Syaibani berkata: Abu Al Hasan

As-Suwa'i menyebutkannya, dan saya tidak menduga dia

menyebutkannya dari Ibnu Abbas, 'Wahai orang-orang yang beriman

tidak halal bagi kamu untuk mewarisi istri-istri kamu secara pal<sa

dan jangan kalian menahan mereka untuk mendapatkan sebagian apa

yang kamu berikan kepada mereka'. Dia berkata, "Biasanya apabila

seseorang laki-laki meninggal, maka para walinya lebih berhak

terhadap istrinya. Jika sebagian mereka menyukainya, maka dia

menikahinya, dan jika mereka mau niscaya mereka pun

menikahkannya, dan jika mau mereka tidak menikahkannya namun

mereka lebih berhak terhadapnya daripada keluarganya. Maka

turunlah ayat ini tentang hal itu."

Keteransan Hadits:

(Bab firman-Nya, "Tidak halal bagi kamu mewarisi istri-istri

secara pal<sa dan ianganlah kamu menahan mereka untuk

mendapatkan sebagian yang kamu berikan kepada mereka"). Kata
..bab', dan apa yang sesudah kata, 6f (Secara pal<sa) tidak tercantum

dalam riwayat Abu Dzar. Adapun kata 6'r,-3 adalah bentuk mashdar

yang berada pada posisi fuaal (kata yang menerangkan keadaan)-

Hamzah dan Al Kisa'i membacanya, kurhan, sedangkan yang lainnya

membacanyakarhan.

,lti+ot'$ifi 1 r'V it f 'Jit (Dan disebutkan dari

Ibnu Abbas; "iangan kamu mencegah mereka" yalcni, jangan kamu
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memeksa mereka). Dalam riwayat Al Kasymihani dinukil dengan

lafazh, ,i\:41 $angan kalian ntenghardik mereka). Berasal dari

kata intihaar (menghardik). Ini adalah riwayat Al Qabisi juga.

Rirvayat ini keliru dan yang benar adalah apa yang dinukil oleh

mayoritas.

Atsar ini disebutkan dengan sanad yang mausftul oleh Ath-

Thabari dan Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Talhah dari Ibnu

Abbas tentang firman-Nya, 'i[';b-ii | (Jangan kamu mencegah

mereka),yakni jangan kamu memaksa mereka. ,f:fi 6 jn* t:#'*),

(untuk kamu ambil sebagian yang telah kamu berikan kepada

mereka), yakni seseorang memiliki istri dan ia tidak suka untuk tetap

bersama istrinya, namun ia telah memberikan harta kepadanya, maka

dia pun sengaja menyusahkannya agar dia meminta cerai dan

memberikan kembali mahar tersebut.

As-Sudi dan Adh-Dahhak menukil dengan sanad-nya seperti

itu. Lalu dari Mujahid disebutkan bahwa yang menjadi objek

pembicaraan dalam hal itu adalah para wali, sama seperti kata al adhl

(pencegahan) yang disebutkan. pada surah Al Baqarah. Namun,

kemudian dia melemahkan pandangan ini dan menguatkan pandangan

yang pertama.

(;16.i (Huuban artinya dosa).Ibnu Abi Hatim menyebutkan

dengan sanad yang maushul lagi shahih dari Daud bin Abi Hind, dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala '\? oS l-il Oiu

berkata, ry 41 lOoto besar). Ath-Thabari meriwayatkan juga

dengan sanad yang maushul dari jalur Mujatrid, As-Sudi, Al Hasan,

dan Qatadah sama sepertinya. Mayoritas membacanya 'huuban'

sedangkan dari Al Hasan disebutkan 'fuauban'.
,t

.lJId t.-,,J ya (Ta'uuluu artinya kamu condong). Penafsiran ini

disebutkan dengan sanacl yang maushul oleh Sa'id bin Manshur

dengan sanad yang shahih dat', Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas
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tentang firman Allah, ')ts l bf ;ii.lI! Ola berkata, 'ry'y'ot @nruk

ticlak condong). Kami meriwayatkannya di kitab Fawa'id Abu Bakar

Al Ajuri dengan sanad lain yang shahih hingga Asy-Sya',bi dari Ibnu

Abbas. Ath-Thabari menukil pula dengan sanad maushul dari jalur Al

Hasan, Mujahid, Ikrimah, An-Nasa'i, As-Sudi, Qatadah, dan selain

mereka sama seperti itu.

Senada dengan itu dinukil secara marfu' (langsung dari Nabi

sAw) dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, dari hadits Aisyah.

Ibnu Mundzir meriwayatkan dari As-Syaf i bahwa firman-Nya, I bi

f;|fr, yakni agar tanggungan kamu tidak menjadi banyak. Namun,

penafsiran ini dingkari Al Mubarrid, Ibnu Daud, Ats-Tsa'labi, dan

selain mereka. Akan tetapi disebutkan dai Zaid bin Aslam seperti

dikatakan As-Syaf i sebagaimana dinukil dengan sanad yang

maushul oleh Ad-Daruqutni. Meskipun penafsiran pertama lebih

masyhur.

Kemudian mereka yang menolaknya juga beralasan dari segi

makna, yaitu dihalalkan bagi seseorang untuk mencampuri budak

wanita miliknya sesuai yang dia kehendaki tanpa ada batasan jumlah,

maka hal itu berkonsekuensi banyaknya tanggungan yang

ditanggungnya. Hanya saja yang dimaksud adalah perempuan-

perempuan dan yang halal diantara mereka. Dengan demikian,

kecurangan dan keadilan berkaitan dengan mereka. Disamping itu,

sekiranya yang dimaksud adalatr banyaknya tanggungan, maka kata

a'aala yu'iilu berasal dari kata ke$a ruba'i (empat huruf), sedangkan

kata ta'uuluberasal dari kata tsulasf (tiga huruf). Namun, Ats-Tsa'labi

menukil dari Abu Amr Ad-Dauri, dia berkata, "Diantara pakar bahasa

ada yang mengatakan bahwa kata tersebut merupakan dialek suku

Himyar." Lalu, dinukil dari Thalhah bin Musharrif bahwa dia

membacanYa, tjrlg 1 .fi.

,--i/.JltiiJ--J6'z-iit (Nihlatan; An-Nifutah artinya

mahar/maskawin). Demikian disebutkan Abu Dzar. Sedangkan ulama
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selainnya menyebutkan tanpa huruf/a'. Al Isamili berkata, "Jika yang

demikian berasal dari penafsiran Imam Bukhari, maka perlu ditinjau
kembali, karena disana terdapat pendapat lain." Pengertian yang

paling dekat bahwa nihlah adalah sesuatu yang diberikan tanpa

imbalan. Dikatakzur juga bahwa yang dimaksud nihlah dalam agama

dan keyakinan.

Saya (Ibnu hajar) katakan, penafsiran yang disebutkan Imam
Bukhari telah dinukil dengan sanad yang maushul oleh Ibnu Abi
Hatim dan Ath-Thabari dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas

tentang firman Allah dalam surah An-Nisaa' [4] ayat 4, ,r;3r tFtr's

"^l;a.'q,Ull (Berikanlah maskawin kepada wanita fyqng kamu nikahiJ

sebagai pemberian dengan pinuh kerelaan)', dia berkata ,'#t;iii-l'
(Nihlah artinya mahar).

Ath-Thabari meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, *Nihlah

artinya fardhu (yang wajib)." Kemudian dinukil dari jalur
Abdurahman bin Zaid bin Aslam, dia berkata, "An-Nihlah dalam
bahasa Arab artinya sesuatu yang wajib." Dia berkata, "Tidak patut
bagi seseorang menikah kecuali memberikan mahar." Sementara

niltlah dalam bahasa Arab artinya pemberian, bukan seperti yang
dikatakan Ibnu Zaid.

Ath-Thabari berkata, "Dikatakan bahwa pembicaraan itu
ditujukan kepada para wali. Biasanya seseorang jika menikahkan
seorang perempuan, maka dia mengambil maharnya tanpa
memberikan kepada peretnpuan yang dinikahi. Akhirnya, mereka
dilarang berbuat seperti itu." Kemudian dia menukil dengan sanad-
nya hingga Sayyar dari Abu Shalih sama seperti itu. Namun, At-
Thabari lebih memilih pendapat yang pertama dan mengutip dalil-dalil
yang mendukungnya.
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Catatan

Tempat penafsiran-penafsiran ini mulai dari kata huubln

hingga akhir, seharusnya berada di awal surah. Seakan-akan

penyebutannya di tempat ini berasal dari sebagian penyalin naskah

sebagaimana yang telah kami kemukakan. Hal seperti ini tidak hanya

disini, bahkan pada pembahasan tentang tafsir ditemukan hal serupa

dalam banyak surah.

lmam Bukhari menukil hadits di bab ini melalui dua jalur.

Pertama, dari Muhammad bin Muqatil, dari Asbath bin Muhammad,

dari Asy-Syaibani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Kedua, dari Asy-

Syaibani, dari Abu Al Hasan As-Suwa'i, dari Ibnu Abbas. Asbath bin

Muhammad adalah seorang periwayat yang berasal dari Kufah dan

tergolong tsiqah (terpercaya). Dia tidak memiliki riwayat dalam

Shahih Bukhari selain hadits ini. lmam Bukhari mengutipnya pada

pembahasan tentang paksaan dari Husain bin Manshur. Sementara

Ad-Dauri menukil dari Ibnu Ma'in, "Dia sering keliru ketika menukil

riwayat dari Sufyan, karena hal inilah sehingga dia disebutkan Ibnu Al

Jauzi dalam kitab Adh-Dhua'afa (kumpulan para periwayat lemah)."

Namun, dia berkata, "Dia cukup akurat dalam menukil riwayat dari

Asy-Syaibani dan Mutharrif." Al Uqaili menyebutkannya dan berkata,

"Terkadang dia keliru pada sesuatu." Imam Bukhari mendapatinya

saat usianya telah lanjut, karena dia meninggal di awal tahun 200 H.

Nama As-Syaibani adalah Sulaiman bin Fairuz sebagaimana

disebutkan pada pembahasan tentang paksaan.

Pada jalur kedua, lmam Bukhari mengatakan, "Disebutkan

Abu Al Hasan As-Suwa'i, dan aku tidak mengira melainkan dia

mengutipnya dari Ibnu Abbas."

Kesimpularurya, Asy-Syaibani memiliki dua jalur; salah

satunya maushul dan ia adalah jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas, dan

yang lain diragukan tentang maushul-nya dan ia adalah jalur Abu A1

Hasan As-Suwa'i dari Ibnu Abbas. Asy-Syaibani adalah Abu Ishaq,
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sedangkan As-Suwa'i adalah Atha'. Saya belum mendapati
penyebutannya dalam Shahih Bukhari kecuali pada hadi ts ini.

ylt cr| t5l tt-Jg (Mereka biasanya ctpabila adct orcutg yartg

meninggal). Dalam riwayat As-Sudi hal ini dikaitkan dengan masa
Jahiliyah. Sementara dalam riwayat Adh-Dhahhak terdapar
pengkhususan penduduk Madinah. Demikian juga yang disebutkan
Ath-Thabari dari jalur Al Aufi dari Ibnu Abbas. Namun,
keberadaannya pada masa jahiliyah tidak mesti tidak berlangsung di
awal Islam hingga ayat ini turun.

Al Wahidi telah menegaskan bahwa yang demikian terjadi
pada masa Jahiliyah dan awal Islam. Lalu dia menyebutkan kisah itu
secara panjang lebar. Seakan-akan dia menukilnya dari penafsiran

Asy-Sya'bi. Keterangan serupa dinukil juga dari penafsiran Muqatil,
hanya saja dia menyelisihi dalam nama Ibnu Abi Qais. Riwayat
pertama menyebutkan bahrva dia adalah Qais, sedangkan Muqatil
mengatakan dia adalah Hushain. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur
Ibnu Juraij dari Ikrimah bahrva ayat tersebut turun berkenaan dengan
kisah khusus. Dia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan Kabsyah
binti Ma'an bin Ashim dari suku Aus. Dia sebagai istri Abu eais bin
Al Aslat. Setelah suaminya meninggal, anak suaminya berlaku curang,
maka dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Nabi Allah,
aku tidak mewarisi dari suamiku dan aku juga tidak dibiarkan untuk
menikah," maka turunlah ayat ini. Dinukil pula dengan sanad yang
hasan dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif, dari bapaknya, dia
berkata, d re u,s oi't ,Ui;r v3i oi'al.t'trri +1i i ,f ;.i G,i A

ingin menikahi mantan istrinya, dan yang demikian merupakan
kebiasaan mereka pada masa Jahiliyah. Maka Allah menurunkan dyat
ini).

"f;U'g;i 6'jp')i tsuk @ara walinya lebih berhak terhadap

fstrfnyo). Dalam riwayat Abu Muawiyah, dari Asy-Syaibani, dari
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Ikrimah, dari Ibnu Abbas 
-sehubungan 

dengan hadits ini- terdapat

pengkhususan dengan mereka yang ditinggal para suaminya sebelum

digauli.

'ei';4 6i\|-p r3le t:vs ,uri: rla ov'3 ,vit's7'# 're 
br

Vi'q \{ltt a sebagian mereka menyukainya maka dia menikahinya,

dan jika mereka mau mereka pun menikahkannya [dengan orang

lainJ , dan jika mau mereka tidak menikahkannya, namun mereka lebih

berhak terhadapnya dibanding keluarganya sendiri). Dalam riwayat

Abu Muawiyah yang disebutkan di atas, j; t:;;i'# ui t'!kb tW

6'ii'c)'.oJi (Maka kerabatnya menahannya untuk menikah dengan

seseorang hingga meninggal, lalu mereka pun mewarisinya).

Al Ismaili berkata, "Hal ini menyelisihi riwayat Asbat." Saya

(Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan untuk digabungkan bahwa

yang dimaksud menikahi di sini adalah bagi salah seorang mereka

atau dengan izin mereka. Memang benar ia menyelisihi riwayat dalam

pengkhususan yang telah disebutkan.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari

Ibnu Abbas, ilti't t, ,/6, q@ ti'+ Cf ii;t'tnl:6 ri1 Szlr o'e

Wlt o* ;L t$-:.r"^;>tt {r5 ;tt:W':1;"+ (Biasanva jika ada

seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan istri, maka

kerabatnya melemparkan kain kepadanya dan mencegahnya untuk

menilrah dengan orang lain. Jika wanita itu cantik, makn dia

menikahinya, dan jika tidak cantik maka dia menahannya hingga

mati, lalu mewarisinya).

Ath-Thabari meriwayatkan juga dari jalur Al Hasan dan Sudi

serta selain keduanya, \i'o"tJ 'e V;i :t'j eif;r L; S;7r ot-l
'Ottb)r * i; (Dahulu seseorang mewarisi istri kerabatnya, lalu

menahannya hingga meninggal atau perempuan itu mengembalikan

kepadanya mahar yang telah diberikan). As-Sudi menambahkan, 0l
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*|,*i',4 Vi Jle 'c.4"i1.1 ,g'ei os r:ri,Ab C6 ottit'#
(Jika ahli waris datang lebih cepat, lalu melemparkan kaiwtya
kepada perempuan itu, maka dia yang lebih berhak kepadanl,a,

adapun jika perempuan ihr lebih dahulu pergi kepada keluarganya,

maka dia lebih berhak terhadap dirinya sendiri).

7. Firman Allah, U-i\ o3i;\rior-.rJrlir '!t 6* dt[ &'JEl:
rirl+h :e F C'og?rr'01'nl5'ifrtptl.!-i o;jlo

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang dilinggalkan ibu
bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan
(jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan

mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya

AAoh menyaksikan segala sesuotu.)) (Qs. An-Nisaa' [4] 33)

*i d*trt J;'r'rfi i

, ^r:c.pr-Jl',/''nt € J';

,>$G ,lir', iV;i J:; :lo1 Su''

;nL ,];Ir i,illr J?\ ,ijr ,.t Ui ;;r, -."r;ir

Jr.:t:,3,u:jr ;;r,
Ma'mar berkata: Mawaali adalah para wali yang mewarisi.

Aaqadat aimaanukum (orang-orang yang kamu bersumpah setia

dengan mereka), yaitu para maula karena hubungan sumpah,

maksudnya sekutu. Maula juga berarti putra paman, yang memberi

nikmat dan yang memerdekakan, budak yang dimerdekakan, dan

maula berarti pemilik, dan maula berarti penolong.
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.l-!D .*rj :Jv Gi.tT fu ,55;'."1 r:-a-* ht n, fe ,"t *
'qo$t o;- ai-Ar rrls 6 oro.fir ,lr-r (i-(u{i oio

.^AL ni't,e*'r,n;'\uu;l ii q
4580. Dari Sa'id bin Jubair, auri tUnu Abbas RA, "Firman-

Nya, 'Bagi tiapliap harta peninggalan Kami jadikan mawali', yakni

ahli waris. 'Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia
dengan mereka', adalah kaum Muhajirin ketika datang ke Madinah,
maka seorang Muhajir mewarisi seorang Anshar tanpa ada hubungan
rahim dengannya. Hal itu te{adi karena persaudaraan yang diikat oleh
Nabi SAW diantara mereka. Ketika turun ayat,'Bagi tiapiiap harta
peninggalan kami jadikan mawali yang mewarisi', maka ketetapan

tersebut dihapus." Kemudian dia berkata, "Firman-Nya,'Dan orang-
orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka', berikan
kepada mereka pertolongan, bantuan, dan nasihat. Hukum warisan
karena persaudaraan tersebut telah dihapus, dan diberikan wasiat
untuk sang sekutu." Abu Usamah mendengar riwayat dari Idris,
sedangkan Idris mendengar dari Thalhah.

Keterangan Hadits:

(Bab "Bagi tiapiiap harta peninggalan dari harta yang
ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-
pewarisnya."). Kemudian disebutkan hingga firman-Nya,
"Menyal<sikan segala sesuatu." Namun, hal itu tidak tercantum pada

riwayat selain Abu Dzar.
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i;.nir '$: u-ar d"r,'..;<ir;f oio ,iitt i1li SrV :;i;'So'1

,3r5i' J';"tr:,!"li.ir jrt*,6*Jr '#t j1'irs ,ldt i.t U"i j';tt,
.;flt e. J'y j'1,":r: (Ma'mar berkata: Mawauli adalalr para wali yang

me'vvarisi. Aaqadat aimaanukunt (orang-orang yang kamu bersumpah

setia dengan mereka), yaitu para maula karena hubungan sumpah,

maksudnya sekutu. Maula juga berarti putra paman, yang memberi

nikmat dan yang memerdekakan, budak yang dimerdekakan, dan

maula berarti pemilik, dan maula berarti penolong dalam agama).

Pada mulanya saya mengira Ma'mar disini adalah Ma'mar bin Rasfld,
hingga saya melihat pernyataan di atas dalam kitab Al Majaz karya

Abu Ubaidah, sementara namanya adalah Ma'mar bin Al Mutsanna,

dan saya tidak melihat pernyataan sempa dari Ma'mar bin Rasyid.

Hanya saja Abdurrazzaq meriwayatkan darinya tentang firman-Nya,

,).t-r ti+'53:si, aiu berkata: q eh ';.yr1 i\r1l+'ri ,i';tjlr ;r;ir
t*it lUoraali adalah para wali; bapak, saudara taki-laki, anak laki-

laki, dan ashabah [kerabat dari pihak ayahJ). Demikian juga

diriwayatkan Ismail Al Qadhi dalam kitab Al Ahkam dari jalur
Muhammad bin Tsaur dari Ma'mar.

Abu Ubaidah berkata, "Firman-Nya, d.ti \i+'J33,yami l(Jjf

zisl lforo wali yang mewarisi). Sedangkan firman-Nya, aiO i-iri
.l<jU{f (orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka).

Maula adalah anak laki-laki paman." Kemudian dia menyebutkan

seperti yang dikutip Imam Bukhari.

Diantara makna mawaali yang tidak dia disebutkan dan

disebutkan pakar bahasa adalah; yang mencintai, tetangga, yang

memberi pertolongan, menaRtu, pengikut, tempat tinggal, wali, dan

yang setara. Mereka menyebutkan juga dengan arti; paman, budak,
putra saudara laki-laki, sekutu, dan yang sepadan. Masuk pula dalam

kategori maula adalah orang yang mengajar Al Qur'an sebagaimana

yang disebutkan dalam hadits marfu', i\'i tO iiot qg U 6 r+ PU
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(Barangsiapa mengaiari seorang hamba satu ayat kitab AUah, maka

clia menjadi maula baginya [orang yang diajarJ)." Hadits ini

diriwayatkan Ath-Thabarani dari hadits Abu Umamah. Serupa

dengannya perkataan Syu'bah, *'i $6 qy n'8 ,y (Barangsiapa

yang aku menulis satu hadits darinya, maka aku adalah budalmya).

Abu Ishaq Az-Zajjaj berkata, "Semua yang berada dalam

kekuasaanmu atau yang menguasaimu, maka ia adalah maula

bagimu."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ash-Shalt

bin Muhammad, dari Abu Usamah, dari ldris, dari Thalhah bin

Musharrif, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Hadits Ash-Shalt

bin Muhammad telah disebutkan dengan sanad yang maushul pada

pembahasan tentang kafalah, yang diisyaratkan akan dikemukakan di

tempat ini. Idris yang dimaksud adalah Ibnu Yazid Al Audi, bapak

daripada Abdullah bin Idris Al Faqih Al Kufi. Idris adalah seorang

yang tsiqaft dikalangan mereka. Dia tidak memiliki riwayat dalam

Shahih Bukhari selain hadits ini. Dalam riwayat Ath-Thabari dari Abu

Kuraib, dari Abu Usamah disebutkan, "Idris bin Yazid menceritakan

kepada kami." Pada sanad di atas disebutkan, "Dari Thalhah bin

Musharif', sementara pada pembahasan tentang warisan disebutkan,

"Dari Ishaq bin Ibrahim, dari Abu Usamah, dari Idris, Thalhah

menceritakan kepada kami."

lLj ,i6 et:T tltt, p), ("Dan bagi tiapliap harta

peninggalan kami jadikan mawaali yang mewarisi". Dia berkata,

'Ahli waris'). Hal ini telah disepakati para ahli tafsir dari kalangan

salaf. Ath-Thabari menukil dengan sanadnya dari Mujahid, Qatadah,

As-Sudi, dan selain mereka. Kemudian dia berkata, "Adapun

penakwilan ayat itu adalah, 'Bagi setiap kamu wahai manusia, Kami

jadikan ashabah yang mewarisi harta yang diti.nggalkan bapak-bapak

dan kerabatnya'." Ulama selainnya menyebutkan penakwilan lain

yaitu, "Kami menjadikan bagi setiap mayit ahli waris yang mewarisi

harta yang ditinggalkan kedua orang tua dan kerabat." Sebagian lagi
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berkata, "Maknanya; untuk setiap harta yang ditinggalkan kedua

orang tua dan kerabat Kami jadikan pewaris yang menguasainya."

Atas dasar ini, maka kata kullu (tiap-tiap) berkaitan dengan kata ja'ala
(menjadikan). Sedangkan kalimat, rnimntaa turaktt (dari apa-apa yang

ditinggalkan) merupakan sifat kata kullu (tiap-tiap). Adapun kata al
waalidaan (kedua orang tua) merupakan pelaku bagi kala taraka

(meninggalkan). Konsekuensinya terjadi pemisahan antara yang

disifati dan sifatnya. Namun, hal seperti ini sangat banyak didengar

dalam percakapan bahasa Arab. Bahkan dalam surah Al An'aam [5]
ayat 14 Allah berfirman, ,p\\t: ,;lfil3 Y q.) q it 'Pt 'e

(Katakanlah: "Apakah akan aku jadikan pelindung selain Allah yang

menjadikan langit dan bumi)- Sesungguhnya kata faathir merupakan

sifat bagi Allah menurut kesepakatan, padahal terpisah dengan kata

Allah.

Dikatakan juga bahwa maknanya adalah, "Bagi setiap kaum

Kami jadikan mereka sebagai maula 
-yakni 

pewaris- dari harta

peninggalan,o,.*B tua mereka dan kerabat." Hal ini berkonsekuensi

bahwa kata J$ (bagi tiap-tiap) merupakan predikat yang disebutkan

lebih dahulu daripada subjeknya, sedangkan kata lJ merupakan

subjek yang disebutkan lebih akhir. Lalu kata die (Kami jadikan)

adalah sifat bagi suatu kaum. Adapun kalimat, '!,i U (dari apa-apa

yang ditinggalkan) menjadi sifat bagi subjek yang tidak disebutkan

secara redaksional dimana kata q.id menjadi sifat baginya. Lalu

dihapus juga kata yang disandari kata kullu (tiap-tiap) dan yang

tertinggal hanyalah kata yang menjadi sifatnya. Kemudian dihapus

pula kata ganti yang menyambungkannya kepada apa yang menjadi

sifatnya. Inilah kesimpulan yang disebutkan oleh para ahli tata bahasa

Arab.

Lebih jelas lagi dikatakan; lafazh yang dinisbatkan kepadanya

kata"kullu" (tiap-tiap) adalah kalimat yang telah disebutkan pada ayat
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terdahulu, yaitu firman-Nya dalam surah An-Nisaa' ayat 32, )A'jl.
'i;?t \ 4 :A.s rsikt U 4 (Bagi orans taki-taki acta

bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita

(pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan). Kemudian Allah

berfirman, ',:Sr: @agi tiapiiap), yakni tiap-tiap laki-laki dan

perempuan, \iii (Kami iadikan), yakni kami tetapkan V (bagian),

yakni bagian warisan, i$r"i( aiO i-lr1 ,o";|;trj or.rjrir '!'; \ (Dari

apa-apa yang ditinggalkon orang tua dan kerabat, dan orang-orang

yang kamu telah mengikat janji setia), yakni dengan sumpah,

perwalian, atau persaudaraan. Lalu kalim at, '@ e|fr (beritcan

kepada mereka bagian mereka), merupakan kalimat yang ditujukan
kepada mereka yang menjalankannya. Maksudnya, siapa yang

menjadi pengurus atas suatu warisan, maka hendaklah ia memberikan

kepada setiap ahli waris bagian yang menjadi haknya.

br+lt Li- ^1at ti: il osf(,jt ori 1;3:u;-f oiilo o$b1

l?*. y: qss o)i "L$tb3\t (Orang-orang yang kalian bersungguh-

sungguh mengikat janji setia dengannya; dahulu orang-orang
Muhajirin ketika datang ke Madinah maka seorang Muhajir mewarisi
seorang Anshar tanpa ada hubungan rahim karena persaudaraan).

Demikianlah dipahami Ibnu Abbas dalam konteks persaudaraan yang

diikat Nabi SAW diantara mereka. Sementara para ulama selainnya

memahaminya secara umum. Ath-Thabari menukil dengan sanadnya

dari Ibnu Abbas, "Dahulu seorang laki-laki bersekutu dengan laki-laki
lain dan tidak ada di antara keduanya hubungan nasab. Setiap salah

seorang dari keduanya mewarisi yang lainnya. Kemudian ketetapan

itu dihapus." Dari jalur Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Dahulu

seseorang mengikat perjanjian dengan laki-laki lain, lalu dia

mewarisinya. Maka Abu Bakar melakukan penjanjian dengan maula
(mantan budak) dan dia pun mewarisinya."
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"4 
G.tT & ,S*.i> d'i ti& lKetika turun ayat ,,Dan bagi

tiap-tiap mereka Kami jadikan pewaris", maka ketetapan itu
dihapus). Demikian yang tercantum dalam riwayat ini, yakni yang
menghapus ketetapan saling mewarisi antara sekutu dengan sekutunya

adalah ayat itu. Namun, Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur AIi bin
Abu Talhah, dari Ibnu Abbas, dia berkat a, ';tG $$ ;Jilt:tSrX-;iSt o'k

4 y' Iq e ,*t J':1'# pr;llr itii> ,ht g it ijl ,p\t'i,
'n*.V, b.'j oi tt,J'i- <6r7tqi ji'*ubt tt'u_r@0;q'i'

'€nb ;-:h gUsanya seseorang mengikat janji setia dengan orang

lain, jika salah satunya meninggal, maka yang lain mewarisinya,
kemudian Allah menurunkai firman-Nya, 'Dan orang-orang yang
mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris

mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang ntukmin dan
orqng-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada

saudara-saudaramu [seagarnaJ.' (Qs. Al Ahzaab [33J : 6) Dia
mengatakan, kecuali kamu berwasiat kepada wali-wali kamu yang
kalian mengikat sumpah setia dengannya).

Dari jalur Qatadah disebutkan, iter' € l,.jt'SrX" S*jt o€

?t1'e'@ e:iioi titfi)r:)' "v il5 drr, di:,*s n.s ,J'*t
(&. J')i'# p6rfor yljl ,Juit ?t1rr.d'j,ldJ, 

.is 
eaaa

masa jahiliyah, biasa seseorang mengikat janji setia dengan orang
lain, maka dia mengatakan, 'Darahku darahmu, engkau mewarisiku
dan aku mewarisimu'. Ketika Islam datang, mereka diperintahkan
memberikan kepada mereka bagian warisan mereka yaitu seperenom.

Setelah itu ketetapan ini dihapus dengan ayat yang berbicara tentang
warisan. Allah berfirman, 'Dan orang-orang yang memiliki hubungan
darah satu sama lain lebih berhak [waris mewarisiJ). Kemudian
dinukil melalui beberapa jalur dari sebagian ulama seperti itu, dan
inilah yang kuat.
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Mungkin juga penghapusan itu terjadi dua kali. Pertama, ketika

seorang yang mengikat janji setia itu mewarisi sendirian tanpa

menyertakan kerabat, maka turunlah ayat "Dan bagi liap-tiap harta

peninggalam...", dan itulah ayat yang disebutkan pada bab di atas.

Akhirnya, mereka mewarisi bersama-sama kerabat. Inilah yang

dipahami dari hadits Ibnu Abbas. Kemudian ketetapan itu dihapus

dengan ayat dalam surah Al Alzaab, dimana warisan hanya khusus

bagi kerabat, sedangkan bagi orang yang telah mengikat janji setia

hanya mendapatkan pertolongan, bantuan, dan yang sepertinya. Atas

dasar ini dipahami atsar-atsar yang lain. Ibnu Abbas telah

menyinggung pula hal ini dalam haditsnya, tetapi dia tidak

menyebutkan penghapus yang kedua padahal ia menjadi suatu

keharusan.

t4t ii t;,*3r3 a:s6;rr1 4t q (isilcJ-i oiv i:!6) ,jri p
i qi-: .,:r'.,*jr (Kemudian dia berkata, "Firman-Nya, 'Dan orang-

orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka', berikan

kepada mereka pertolongan, bantuan, dan nasihat. Hukum warisan

karena persaudaraan tersebut telah dihapus, dan diberikan wasiat

untuk sang selauu."). Demikian yang disebutkan. Namun,

sesungguhnya ada bagian yang tidak disebutkan sebagaimana

dijelaskan Ath-Thabari dalam riwayatnya dari Abu Kuraib, dari Abu

Usamah melalui sanad ini, q (W pF i$,*i oio b-ftir,j,t ii
Ll . 4t (Kemudian dia berkata 'Dan orang-orang yang kalian telah

bersungguh-sungguh mengikat janji setia dengan mereka, maka

berikanlah kepada mereka bagian mereka', yahti berupa

pertolongan...). Maka kata 'berupa pertolongan' berkaitan dengan

kalimat 'berikan kepada mereka' bukan berkaitan dengan kalimat
'yang kalian telah bersungguh-sungguh mengikat ianji setia dengan

mereka' , dan tidak juga berkaitan,'sumpalt-sumpah kamu' .

:.?: , oo.b* u^2fl y'l',r4)\ ailti ;.i 'y (Abu Usamah mendengar

riwayat dari ldris'dan ldris'm'endengar riwayat dari Thalhah). Hal ini
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hanya tercantum dalam riwayat Al Mustamli. Saya telah menyinggung
tentang siapa yang menegaskan bahwa Abu Usamah mendengar
langsung dari Idris dan Idris mendengar dari Thalhah pada sanatl
hadits ini. Itulah yang diisyaratkan Imam Bukhari di tempat ini.

8. Firman Anah, ttS Sr;t" pu I li,r t1

" S esunggahnya Allah trdak )engan' ioyo r rrroroig rntoupuo

sebesar dzaruahJ(Qs. An-Nisaa' [4]; 40) Yakni a\; aJi (Seberat

dzarrah). ' '

^,ht ,* dtit G (;t:iLi A?rr qr"Gr'rat* eri *
J:, Ut'lu sut;st ?'i d., ,s;'b ,!t J;; rj :rju *3 ^*
Ai"*,i4r.,*ur f::, euriu#,;*, ,*j *\,
,t$t aD ;ar !'ii d o:i.,t;r'Sr, ,,Su .,t :tju {4; r*1

" 
,*i y\t * at iu ,y :rju rl.-,r; W A;*

2c, ' l. t ' a c , '

ur'Jl, € r:lr(i C ,l yat t; ,V': ? it +'jl: € ;,:!rri'fi ,*',rt{ 
" lik gLi;s; ;tf lqt;; t"i1 if-f

z )z s

€ urbt;. lt ot-.:trr, 7tb\t ,1 :t ? !;J Js u &
Jii tt*j 7u 'ri \ ht 'fr" ok "; \\,rj t rit e .)sl
'fr & :rSs rol.^a € ; |A j4 

"r1t 
,?:'*,.-,rjdr

r>c.i ,,s)1o', TG{ h' l;r c ,;ts :# i4 ,i, i,;:i
jy t;*l-tor!j 'ti ,'rt'$ tilc t7;, tru; ,,-)ui to-il
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;I- i .)6t €.3ra$ tLx t12x F'qQ (s ,r1r

,isr ,ir --i' 'fr k :rju tor33; € ; |& iu*-t c1s'r(^1Jr

riu :.ir i4 t'r't', ya { i' 
':ir v ,:ik :& id-t

'; a h, fr ';tk ; \\6;p'il o- ,)r\t'Er.n ta*
,'Jr+,V';ri, C) q-:'* ;;i c,{d' L'''i'it ,1ts'11

tJfur C ;\1t Gtv:rju .i3; uk 
"'!i lr'g:orlpx r;c

'fr k q!,e: F ;', ,:&tb) n't dit? c'fi JL

.(x'ri G'; .{.;rr., !#t ,:uit o ;€J.rti i,S*

4581. Dari Abu Sa'la nt Khudri RA, "sesungguhnya pada

zaman Nabi SAW ada beberapa orang berkata, 'Wahai Rasulullah,

apakah kami akan melihat Tuhan kami pada hari Kiamat?' Nabi SAW

bersabda, 'Benar, apakah kalian ragu dan tidakielas dalam melihat

matahari di siang hari, sinar yang tidak berawan?' Mereka berkata,

'Tidak'. Beliau bersabda, 'Apakah kalian ragu dan tidak ielas dalam

melihat bulan purnama, cahaya dan tidak berawan?' Mereka

menjawab, 'Tidak'. Nabi SAW bersabda, 'Sungguh kalian tidak akan

ragu dan tidak jelas melihat Allah pada hari Kiamat kecuali

sebagaimana kalian tidak ragu dan tidak jelas saat melihat salah satu

dari keduanya (matahari dan bulan). Apabila datang hari Kiamat

maka akan ada yang mengumumkan, 'Hendaklah setiap umat

mengikuti apa yang disembahnya'. Tak tersisa siapa yang menyembah

selain Atlah dari patung-patung atau berhala-berhala melainkan

mereka berjatuhan di nereka. Hingga tidak tinggal melainkan mereka

yang menyembah Allah; yang baik maupun yang berbuat dosa, dan

para Ahli Kitab. Orang-orang Yahudi dipanggil dan ditanya,

'siapakah yang dahulu kalian sembah?' Mereka berkata, 'Kami

menyembah Uzair putra Allah'. Dikatakan kepada mereka, 'Kalian

dusta, sungguh Allah tidak beristri dan tidak beranak. Apakah
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sesungguhnya yang kalian kehendaki?' Merekn berkata, 'Kami haus

wahui Tuhan, berilah kami minum'. Maka diisyaratkan kepada

mereka, 'Tidakkah kalian mendatangi air mirutm?' Mereka pttn

dihaluu ke neraka seakan-akan fatamorgana yang sebagiannya

menghancurkcm sebagian yang lain. Maka mereka beriatuhan di

nerakt. Kemudian orang-orang Nasrani dan dipanggil dan dikatakan

kepada mereka, 'siapakah yang dahulu kalian sembah?' Mereka

berkata, 'Kami dahulu menyembah Al Masih putra Allah'. Dikatakan

kepada mereka, 'Kalian dusta, Allah tidak beristri dan tidak pula

beranak'. Lalu dikatakan kepada mereka, 'Apa yang kalian

kehendaki?' Maka demikianlah seperti kejadian pertama. Hingga

ketika tidak tersisa kecuqli mereka yang menyembah Allah (yang baik

nxaupun yang berdosa), maka Tuhan semesta alam datang kepada

mereka dengan bentuk yang paling dekat dari apa yang pernah

mereka lihat. Dikatakan, 'Apa yang kalian tunggu? Setiap ttmat telah

mengikuti apa yang ia sembah'. Mereka menjawab, 'Kami telah

berpisah dengan manusia di dunia pada saat kami sangat butuh, dan

kami tidak bersahabat dengan mereka, sekarang kami menunggu

Tuhan kami yang dahulu kami sembah'. Allah berJirman, 'Aku adalah

Tuhan kamu'. Mereka berkata, 'Kami tidak mempersekutukan sesuatu

dengan Allah', dua kali atau tiga kali."

Keterangan Hadits:

(Bab "Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang

walaupun sebesar dzarrah").lni adalah penafsiran Abu Ubaidah, dia

berkata tentang firman Allah, 1"rt Jrir, yakni seberat zarrah.

Dikatakan, "ltadza mitsqaalu hadzs" artinya sama beratnya. Ia

mengacu kepada pola kata mif'aal dari kata ats-tsiqal (berat)' Dzaruah

artinya semut kecil, dan dikatakan ia adalah bentuk tunggal dari kata

al hibaa'. Menurut sebagian ulama, berat dzanah sama dengan

seperempat daun Mukahhalah (salah satu jenis bunga), sedangkan
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daun Mukahhalah beratnya adalah seperempat khardalah (biji sawi),

dan kh a r d u I a h b er atnya s eperemp at s um s u m a/r ( semut m erah).

Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadits Abu Said

tentang syafa'at. Penjelsannya akan disebutkan lebih rinci pada

pembahasan tentang kelembutan hati, bersama hadits Abu Hurairah

yang disebutkan di tempat itu, dan ia akan disebutkan secara panjang

lebar dari segi makna. Kedua hadits yang dimaksud telah dikutip pula

secara lengkap dan berurutan pada pembahasan tentang tauhid.

Guru Imam Bukhari dalam riwayat ini (Muhammad bin Abdul

Aziz) adalah Ar-Ramli yang dikenal dengan nama Ibnu Al Wasithi,

dinyatakan tsiqah (terpercaya) oleh Al Ujali, namun dinilai kurang

akurat oleh Abu Ztr'ah dan juga Abu Hatim. Dia tidak memiliki
riwayat dalam Shahih Bukhari selain hadits ini dan satu hadits pada

pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Sunnah.

e. Firman Allah, :\F d" +9t $ryl Y U
t:r$b

"Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami
mendatangkan seseorsng saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami
mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu
(sebagai umatmu).)' (Qs. An-Nisaa' [al:  \

'e.t; ''rX ;- q;? ,6;j'r^b: .:(, J&*JIL je-:j'
., !, ,, . ,o..' ,r,., ' '.r,y:rt+-#.;6;ry' j-r

Makna al mukhtaal dan al khattaal adalah sama. Nathmisa

wujuuhan (kami menghapus wajah-wajah), artinya kami meratakan

wajah-wajah hingga sama seperti tengkuk-tengkuk mereka. Thamasa

G 
''tt 

;155

346 - FATTIUL BAARI



al kitaab artinya menghapus tulisan dalam kitab. Jahannamct sct'iiran

fiahannam yang menyala), artinya api yang menyala-nyala.

,). Jti i,Su i) / tt' f ?yt '"2-, F"Ju !, * t
t.lii 'a-F'::*; llt |J .'JL ilr ,{*,: * \t Jr'";tt
e,fr,ar- * LYi .,s--i'ei:uil--rl jV,ie
(rqf :lF * +9t f,yl"$ u. 9 r't GKg>,;.r

.iu;i ir-a tit; ,',!-.-!r :Jv

4582. Dari Abdullah, dia berkata, Yahya menyebutkan
sebagian hadits dari Urwah bin Murrah, dia berkata, "Nabi SAW
bersabda kepadaku, 'Bacakan kepadaku'. Aku berkata, 'Apakah aku
membacakan kepadamu, sementara ia (Al eur'an) diturunkan
kepadamu?' Beliau bersabda, 'Aku ingin mendengarnya dari selain
aku'. Maka aku membacakan kepadanya surah An-Nisaa' sampai
ayat,'Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami
mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami
mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu
(sebagai umatmu)'. Beliau bersabda,'Tahanlah/Berhentilah,.
Ternyata kedua mata beliau meneteskan air mata."

Keterangan:

(Bab "Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti),
apabila Kami mendatangkan seseorang sal<si [rasulJ dari tiapriap
umat dan Kami mendatangkan kamu [MuhammadJ sebagai salcsi atas
mereka itu [sebagai umatmuJ). Pada bab ini disebutkan penafsiran
yang tidak berkaitan dengan substansi bab. Namun, saya telah
menyebutkan alasan hal itu.
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";.,lr'J6j1,lg.it (Makna al mukhtaal clan al khattaal adalah

sama). Demikian mayoritas periwayat menyebutkannya. Sementara

dalam riwayat Al Ashili disebutkan, "Makna al mukhtaal dan al khaal

adalah sama". Hal ini dibenarkan Ibnu Malik. Demikian juga

perkataan Abu Ubaidah. Tentang firman Allah dalam surah An-Nisaa'

1+1 ayat 37, L-J;j lt;ii, dia berkata , ,ti.t,;,j'; ,*ir t\ Srt',ji' gt
Mukhtaal adalah yang sombong, begitu jttga al khaal). Dia berkata,

"Terkadang ia disebutkan dalam bentuk mashdar (infinitif)." Al Ajjaj

berkata, "Al Khaal adalah salah satu jenis pakaian orang-orang

bodoh."

Saya (Ibnu hajar) katakan, kata al khaal digunakan untuk

beberapa makna. Sebagian ulama mengurutkan makna-maknanya

dalam syair hingga mencapai sekitar 20 makna. Menurut sumber lain,

telah ditemukan satu syair lain yang menghimpun makna kata tersebut

hingga mencapai 20 lebih makna yang lain. Perkataan Iyadh

berkonsekuensi bahwa keterangan dalam riwayat mayoritas adalah

dengan kata khayyaal bukan khattaal. Oleh karena itu, dia berkata,

"semuanya benar." nalnun, dia menyebutkan bahwa kata khaal dan

khattaal tidak memiliki makna ditempat ini seperti yang dikatakan

Ibnu Malik, karena ia mengacu kepada polakatafa'aal daikata khatl

yang berarti pengkhianatan. Disamping itu yang tertulis adalah

khayyaal bukan khattaal, dimana kata bendanya adalah khalaa'.

Maknanya, dia menampakkan diri dalam bentuk orang yang lebih

agung darinya dengan tujuan mengagungkan dirinya.

iu qrdt',p '€,uis s;,i ,? q"F ,6t 3'r"k (Nathmisa

wujuuhan [kami menghapus waiah-waiahJ artinya; kami

meratakannya hingga menjadi seperti tengkuk-tengkuk mereka.

Thamqsa al kitaab, artinya dia menghapus ftulisan dalam] kilab).lni
adalah ringkasan dari perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata tentang

firman Allah dalam surah An-Nisaa' [4] ayat 47, tltz)}M bi ;i ,f.

(sebelum Kami merobah wajah[muJ),'&:irg t'l,i ,P W"#'61 gamt
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sebelum kami meratakannya hingga menjadi seperti tengkukiengkuk
mereka). Dikatakan, thamasat ar-riihu al aatsaqr (angin itu
menghapus bekas), artinya menghilangkannya. Dikatakan juga,
thamasa al kitaab, yakni dia menghapus tulisan dalam kitab. Ath-
Thabari rnenukil dengan sanad-nya dari Qatadah, "Maksudnya, wajah
dibalik ke tengkuk". Sebagian mengatakan ini hanyalah perumpamaan
bukan dipahami dalam arti yang sebenarnya.

.ltt:tij (nL '& (bijahannama sa'iiran fiahannam yang

menyalaJ, yot ni api yang menyala-nyata). lni adalah perkataan Abu
Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah An-Nisaa' [4]
ayat 55, tt* 'nV=, $j lcutcuplah [bagi merekal jahannam yang

menyala-nyalg, f>jj;st 6tatcni api yang menyala-nyala). Ibnu Abi

Hatim meriwayatkan dari jalur As-Sudi dari Malik seperti itu.

Catatan:

Penafsiran-penafsiran ini bukan untuk menafsirkan ayat di
atas. Seakan-akan ia berasal dari penyalin naskah sebagaimana telah
aku ingatkan berulang kali.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pada bab ini dari
Shadaqah, dari Yahya, dari Sufyan, dari Sulaiman, dari Ibrahim, dari
Abidah, dari Abdullah. Shadaqah adalah Ibnu Al Fadhl, yahya adalah
Al Qaththan, Sufyan adalah Ats-Tsauri, Sulaiman adalah Al A,masy,
Ibrahim adalah An-Nakha'i, Abidah adalah Ibnu Amr, dan Abdullah
adalah Ibnu Mas'ud. Para pariwayat sanad ini semuanya adalah
orang-orang Kufah selain guru Imam Bukhari dan guru daripada
gurunya. Di dalamnya terdapat tiga orang tabi'in dalam satu tingkatan,
dan yang pertama diantara mereka adalah Al A'masy.

,F-'Jrt (Yahya berkata). Dia adalah Al eaththan. pernyataan

ini dinukil dengan sanad yang maushul (bersambung) melalui jalur
yang disebutkan di atas.
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;:; i )-P ,f e--r*i' ';a; lSebagian hadits dari Amr bin

Murrah). tvtatsuanyu, dii ,i*uyat Al A'masy, dari Amr bin Murrah,

dari Ibrahim. Hal itu telah disebutkan dengan jelas pada pembahasan

tentang keutamaan-keutamaan Al Qur'an, dimana Imam Bukhari

menukilnya dari Musaddad, dari Yahya Al Qaththan, melalui sanad

seperti di atas, lalu dia berkata sesudahnya, "Al A'masy berkata:

Sebagian hadits diceritakan kepadaku oleh Amr bin Murrah, dari

Ibrahim", yakni melalui sanad-nya.

Al Karmani berkata, "Sanad riwayat Arnt maqtha' (terputus)

dan sebagian hadits dinyatakan maihul (idak diketahui)." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, dia menggunakan istilah munqathi' dengan kata

maqthu', karena kurangnya perhatian dia tentang istilah-istilah para

ahli hadits. Adapun maksud perkataannya "majhut' adalah apa yang

diceritakan oleh Amr bin Munah. Seakan-akan dia mengira bahwa

sebagian hadits dari satu periwayat dan sebagian lagi dari yang lain,

padahal tidak demikian, tetapi semuanya diriwayatkan oleh satu

pariwayat seperti pada riwayat berikut, dan sebagiannya terdapat juga

disela-sela riwayat itu.

10. Firman Allah,

.h;tilt

,rDan jika kamu sakit atau sedang dalam musatir ataa kembali dari

tempat buang arir." (Qs. An-Nisaa' [af 43)

arks- ,,)) 1tP, Uk ,\.e 'Jrri .f":\t L3 lta*
L,is ,\rr';'lr €i ,:(t'.:r,i e,t ,l:tr'^*L €.,q\

q'&tri;A3i f ,b\i,?l,,'& tp
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.iu!' Lgrb\ ,l;-J)t'4)t ,;
..-fKir Lr;ar, JJ$* z,*Jr

t.t
I O, r. O Otz I 02

JU-r .JlJa:iJl # J;

lq.'.*-lr uf* Jv1

Sha'iidan artinya permukaan tanah. Jabir berkata, "Thaghut

yang mereka jadikan sebagai pemutus perkara diantara mereka; Satu

terletak di Juhainah, satu di Aslam, dan satu di setiap perkampungan.

Syetan turun kepada para dukun/tukang ramal." Umar berkata, "Al
Jibt artinya sihir. Thaghut artinya syetan." Ikrimah berkata, "Al Jibt
dalam bahasa Habasyah artinya syetan, sedangkan thaghut artinya

dukun/tukang ramal."

;*'*:t, .*1 iav iix '.3.J^'Uu q- h, q::) ak.G ,,'
,-b3 * t#:ixat o:*-,,)G, @ e &': e?tt
' , - . 

^ 

. .z

.jar \'l €:. .?nr l';G :r) * * e: r)2i ,iY rl'^; ls
4583. Dari Aisyun L, aiu U.rtuta, "Kalung milik Asma'

hilang, maka Nabi SAW mengirim beberapa orang laki-laki untuk

mencarinya, lalu tiba waktu shalat sementara mereka berada dalam

keadaan tidak wudhu dan, mereka juga tidak menemukan air, lalu

mereka shalat tanpa berwudhu, maka Allah menurunkan, yakni ayat

tentang tayammum."

Keterangan Hadits:

(Bab "Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau

kembali dari tempat buang air"). Ayat dengan redaksi seperti ini

terdapat dalam surah An-Nisaa' dan Al Maa'idah. Maka sikap Imam

Bukhari yang menyebutkannya dalam pembahasan tafsir surah An-

Nisaa' mengindikasikan bahwa ayat dalam surah An-Nisaa' ini turun

berkenaan dengan kisah Aisyah, sebagaimana yang telah

dikemukakan pada pembahasan tentang tayammum.
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:f't\r +1 :r:t*b (Sha'iidan artinya permukaan tanah). Tentang

firman-Nya dalam surah An-Nisaa' [4] ayat 43,r$ ,Y $:4 (Maka

bertayamnrumlah kamu clengan tanah),Abu Ubaidah berkata, 'si f#

,/')\\ e2 '$r2 ,j6 :l;11i (Tayammamuu artinya ta'ammaduu

(menyegajalah), dan sha'iid adalah permukaan tanah). Az-Zajjaj
berkata, "Aku tidak mengetahui adanya perbedaan diantara pakar

bahasa bahwa sha'iid artinya permukaan tanah, baik berdebu atau

tidak. Diantaranya firman AIIah dalam surah Al Kahfi [18] ayat 8,

t3? t* (Tanah rata lagi tandus), dan firman-Nya dalam surah Al

Kahfi [18] ayat +O,6 ifia.c (Tanah yang licin). Dinamakan sha'iid

(naik), karena ia adalah akhir tanah yang naik. Ath-Thabari berkata

setelah menukil dari jalur Qatadah, 'Sha'iid adalah tanah yang tidak

ada pepohonan maupun tumbuh-tumbuhan', dan dari jalur Amr bin

Qais disebutkan, 'Sha'iid adalah tanah (debu)' dan dari jalur Ibnu

Zaid,'Sha'iid adalah tanah datar'. Adapun yang benar Sha'iid adalah

permukaan tanah yang datar dan tidak ada tanaman maupun

bangunan."

Kemudian kata ath+hayyib (yang baik) dijadikan dasar oleh

mereka yang mensyaratkan debu pada tayammum, sebab thayyib
artinya tanah yang bisa menumbuhkan. Allah berfirman dalam surah

Al A'raaf l7l ayat s8, !3 )\UrUr; Li;" *ia, ltlJtl (Dan tanah yang

baik, tanamanlanamannyq tumbuh subur dengln seizin Allah).

Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur Ibnu Abbar, o;jr i-tr 3il"lr

(Tanah yang subur adalah tanah yang diolahlditanami).
.1.i t ,'-.t.t , ,.a' t'-.,. i t .7. "*i e.i ,'r-$'e*i e,At,otSsa- dt'-tpr .:,6 :}E'Jtir

i,L:}tr 'g lf-"o$ ,y,i'e ,S €t ,:(t (Jabir berkata, "Taghut

yang mereka jadikan sebagai pemutus perkara diantara mereka; Satu

terletak di Juhainah, satu di Aslam, dan satu di setiap perkampungan.

Syetan turun kepada para dukun/tukang ramal."). Ibnu Abi Hatim
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menukil pernyataan ini dengan sanad yang maushul darijalur wahab
bin Munabbih, dia berkata, "Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah
tentang thaghut, maka dia menyebutkan seperti itu disertai tambahan,

:tt )\ tls (Dan eli Hilal terdapat satu). Mengenai nasab Juhainah

dan Aslam telah diterangkan pada pembahasan tentang perang
pembebasan kota Makkah. Hilal adalah kabilah yang dinisbatkan
kepada Hilal bin Amir bin Sha'sha'ah. Dari merekalah asal Maimunah
binti Al Haris (ummul mukminin) dan sejumlah sahabat serta selain
mereka.

it*l' .iUft ,'yJ)r'r;jjr 6 Jibr artinya sihir clan thagut

artinya syetan). Pernyataan ini dinukil dengan sanad yang maushul
oleh Abd bin Humaid, Muiaddad, dan Abdurrahman bin Rustah,
semuanya dari jalur Abu Ishaq, dari Hasan bin Fa'id Abasi, dari Umar
sama sepertinya, dan sanad-nya kuat. Keterangan bahwa Abu Ishaq
mendengar hadits ini dari Hasan, dan Hasan dari lJmar, dapat
ditemukan dalam riwayat Rustah. Abu Hatim berkata, "Dia seorang
syaikh." Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam kitab Ats-Tsiqat.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Mujahid seperti perkataan

Umar disertai tambahan, li utst;s" oQ arrl 4 i6lilr bji&iits
(Thaghut adalah syetan dalam bentuk manusia, mereka menyerahkan
keputusan kepadanya). Dari jalur Sa'id bin Jubair dan Abu Al Aliyah
disebutkan, b6' 'c.,FiUrl ,rilt'*it 6t Jibt artinya tukang sihir

dan thagut artinya dukun/tukang ramal). Hal ini mungkin
dikembalikan kepada pendapat sebelumnya melalui penakwi lan.

;4fi' ojoUrirrl ,oriil a:,i,ilr 1ry,4t :ei]'c !61 (krimah

berkata, "Al Jibt dalam bahasa Habasyah artinya syetan dan thaghut
artinya dukun/tukang ramal".). Pernyataan ini dinukil dengan sanad
yang maushul (bersambung) oleh Abd bin Humaid melalui sanad
yang shahih dari Ikrimah. Ath-Thabari meriw.ayatkan dari jalur

Qatadah sama sepertinya tanpa menyebutkan kata "Habasyah". Dia
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berkata, .f,3J' .,'rigir, .lrl:irJr i*-ir ii L:t;s ':S (Kami

memperbincangkan bahwa at jibt adalah syetan dan thaghttt adalah

duktm/tukang rama[). Dari jalur Al Aufi dari Ibnu Abbas disebutkan,

iF! r&(,i *tlra-flti; s-ir atiatj,iui"'rr 4t @t ribt adatah

berhala-berhala. Aclapun thaghut adalah mereka yang biasa menjadi

penyantbung lidah bagi patung-patung itu dalam kedustaan). Dia juga

berkata, 'i"L*t ueu--lfir q J.3c'ia*.b6'*'.ir ti iEte:i
):*,\t (sekelompok orang mengatakan bahwa al jibt adalah

dukttn/tukang ramal, dan thagut adalah seorang Yahudi yang disebut

Ka'ab bin Al Asl'7q/). Lalu dinukil dari jalur Ali bin- Ati Thalhah, dari

lbnu Abbas, dia berkata, irrli i.'# ;.''.luirr. ;"hti i e 4t @l

Jibt adalah Huya1, bin Akhtab, sedangkan thaghut adalah Ka'ab bin

Al AsyroJ).

Ath-Thabari cenderung mengatakan bahwa yang dimaksudjibl

dan thaghul adalah jenis mereka yang menyembah selain Allah, baik

berupa patung, syetan, jin, maupun manusia, termasuk pula tukang

sihir dan dukun/tukang ramal.

Adapun perkataan Ikrimah, "Al Jibt dalam bahasa Habasyah

artinya syetan", telah disetujui Sa'id bin Jubair, hanya saja dia

mengungkapkannya dengan kata tukang sihir. Ath-Thabari

meriwayatkannya dengan sanad yarrg shahih drt Sa'id bin Jubair, dia

berkata, qt33' 'cr'3i$ry ,e3;)t y?, ,Ur i;i,r.ir @l Jibt adalah

tukang sihir dalam bahasa Habasyah, dan thagut adalah

dukun/tukang ramal).Ini adalah pandangan keduanya tentang adanya

kata-kata saduran dalam Al Qur'an, dan ia termasuk perkara yang

masih diperselisihkan.

Imam Syafi'i dan Abu ubaidah (sang pakar bahasa Arab) serta

selain keduanya mengingkari adanya bahasa saduran. Mereka

menyikapi kata-kata yang mirip bahasa asing dengan pengertian

terjadi kesamaan antara kedua bahasa. Namun, sekelompok ulama

memperbolehkannya dan inilah yang dipilih Ibnu Al Hajib. Dia
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berhujjah dengan adanya nama-nama dalam bahasa Arab yang berasal

dari bahasa non-Arab, seperti Ibrahim. Maka tidak tertutup

kemungkinan adanya nama-nama yang menunjukkan jenis. Kemudian

dalam Shahih Bukhari ditemukan sejumlah kata yang masuk

kelompok itu. Al Qadhi Tajuddin As-Sudi meneliti lebih lanjut kata-

kata seperti ini yang tercantum dalam Al Qur'an. Lalu dia menyusun

hasil penelitiannya dalam bait-bait syair yang dia sebutkan dalam

penjelasannya terhadap kitab Al Mukhtashar. Dia berkata, "Kata-kata

tersebut terangkum dalam bait-bait syair berikut..." lalu beliau pun

menyebutkannya satu persatu. Kemudian saya meneliti kembali dan

menemukan tambahan yang sangat banyak hingga mendekati jumlah

yang dia sebutkan. Setelah itu, saya menyusunnya dalam bairbait
syair. Namun, tidak semua yang dia sebutkan disepakati sebagai

bahasa saduran. Namun, dia mencukupkan yang dinukil secara garis

besar, maka saya pun mengikutinya dalam hal itu. Kemudian saya

ingin menyebutkan di tempat ini secara keseluruhan. Awal bait syair
hasil karya saya dan yang lima sesudahnya adalah berasal darinya.

Sedangkan sisanyajuga berasal dari bait syairku.

Termasuk kata-kata saduran menurut At-Taaj adalah Kuz.

Saya ikutkan padanya 'kud' dan dirangkum Al Asathir.

As-Salsabil, Thaaha, Kuwwirat, dan Biya'.

Rum, Thubaa, Sijjil, dan Kaafuur.

Az-Zanj abiil, Misykaat, serta Suraadiq.

Istabraq, shalawaat, sundus, juga Thuur.

Demikian pula Qaraathiis, Rabbaniy, lalu Ghassaaq.

Kemudian Diinaar dan Al Qisthaas.

Serupa dengannya Qaswarah, Al Yammu, dan Nasyi'ah.

Ditambah Kiflain.

Termasuk di dalamnya Maqaaliid dan Firdaus.

Lalu lbnu Duraid meriwayatkan juga kata tannuur.
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Saya tantbahkan kata fuarm, ntahl, dan Sriiiil.

As-Saraa, al abb, dan al jibt.

Qathuna, Anaah, serta Muttaki'a.

Daarasat, yashar, yang menjadi Mashhur.

Haita, as-sukr, al awwah, ditambah hashab.

Awwibiy, dan Thaghut.

Shurhunna, ishriy, ghaidh, serta wizr-

Ar{.aqiint, manash, as-sinaa, dan an-nuur.

Maksud perkataanku, "kuz", artinya jumlah yang disebutkan

At-Taaj sebanyak 27 kata. Sedangkan perkataanku "kud", artinya

jumlah yang saya sebutkan adalah 24 kata. Saya belum merangkum

semua kata yang seharusnya masuk kelompok kata-kata itu. Bahkan

setelah menyusun bait-bait sya'ir itu, saya menemukan sejumlah kata

lain, sebagiannya telah saya sebutkan, seperti kata ar-rahmaan dan

juga raa'ina. Untuk itu, jika sampai pada akhir penjelasan tentang

tafsir -jika Allah menghendaki- saya akan menyebutkan kembali

tambahan yang saya dapatkan itu, dalam bait-bait syair tersendiri.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits

Aisyah tentang kalungnya yang hilang dan turunnya ayat tentang

tayammum, sebagaimana yang telah dikemukakan secara detil pada

pembahasan tentang tayammum.
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u. Firman Auah, F3 yl' ;tii r)t lr trfuir ilr r/S(

"Taatilah Allah aoo rrorftoO *^un*rr, dan ulil amri di antaro

karnu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 59) yakni y\t cg; (pemegang urusan)

.ztcz \,. . .a. c, . ./t c . c. ,c tc* 
^t v? tV;t'f ;; i *"* P i e *

l' 1" €d'; i6 (e i\r Srit'Jy:jt,*1,lirr rfpi;
' 

"; . . .i. . ,i. \,. 1,'t ", 
-,:..'. 

; , c 'o'

'?r e. *) Y\' * U' k\\oY i,,#, it* ;
4584. Dari Ya'la bin Muslim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Abbas RA,'Taatilah Allah dan taatilah RasulQ,tya) dan ulil amri
diantara kamu', dia berkata, "Ayat tersebut turun berkenaan dengan
Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi, ketika dia diutus Nabi SAW
dalam satu ekspedisi."

Keterangan:

(Bab "Taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di
antara kamu", yalcni pemegang urusan). Demikian disebutkan Abu
Dzar. Adapun periwayat selainnya menyebutkan, ,t)3'e ;\i Sri,

i\i ((tlil amri di antara kamu, pemegang urusan). Ia adalah

penafsiran Abu ubaidah. Dia mengatakannya ketika menafsirkan ayat
ini disertai tambahan, "Dalilnya adalah bahwa bentuk tunggalnya
adalah 13, yakni bentuk tunggal dari kata $i, sebaU ia tidak memiliki

bentuk tunggal dari lafazhnya sendiri."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Shadaqah bin Al
Fadhl, dari Hajjaj bin Muhammad, dari Ibnu Juraij, dari ya'la bin
Muslim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Mayoritas periwayat
menukilnya, "Shadaqah bin Al Fadhl menceritakan kepada kami."
sementara dalam riwayat Ibnu As-sakan dari Al Farabri dari Bukhari
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dinukil, "sunaid menceritakan kepada kami", dan dia adalah Ibnu

Daud Al Mashishi. Namanya adalah Al Husain, sedangkan Sunaid

adalah gelarnya. Dia termasuk pakar hadits dan memiliki kitab tafsir

yang masyhur. Namun, Abu Hatim dan Nasa'i melemahkannya. Dia

tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukkhari kecuali di tempat ini,

sekiranya Ibnu As-Sakan akurat dalam pernyataannya. Mungkin juga

Imam Bukhari telah meriwayatkan hadits dari keduanya (Shadaqah

dan Sunaid) sekaligus. Hanya saja kebanyakan periwayat

menyebutkan Shadaqah karena dia lebih akurat. Sedangkan Ibnu As-

Sakan menyebut Sunaid. Imam Ahmad menyebutkan bahwa Sunaid

belajar dalam waktu yang lama pada Hajjaj (Hajjaj bin Muhammmad,

gurunya dalam hadits ini), hanya saja terkadang dia melakukan tadlis

taswiyah (seorang periwayat meriwayatkan hadits dari gurunya yang

tsiqah [terpercaya] dan gurunya meriwayatkan dari periwayat yang

lemah, dan periwayat yang lemah ini meriwayatkan dari periwayat

yang tsiqaft, lalu periwayat hanya menyebutkan bahwa hadits ini

diriwayatkan dari periwayat yang tsiqah dari periwayat yang tsiqah

tanpa menyebutkan periwayat yang lemah. Lihat Mausu'ah Ulum Al
Hadits Asy-Syar{, Lembaga Tinggi Agama Islam Mesir, th 2003 -ed)

maka dia dicela karenanya. Seakan-akan inilah sebab sehingga dia

dilemahkan sebagian atrli hadits.

Or:L i i' f i al (Turun berkenaan dengan Abdullah bin

Hudzafah). Demikian dia menyebutkannya secara ringkas. Adapun

maknanya; ayat ini turun tentang kisah Abdullah bin Hudzafah.

Maksudnya, adalah firman Allah dalam surah An-Nisaa' [4] ayat 59,

i' Jl ttij :g € e:ts'i;$ lXemudian jika kamu berlainan pendapat

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah [Al Qur'an]).
Ad-Dawudi kurang teliti dengan maksud ini, maka dia berkata, "hi
adalah kesalahan Ibnu Abbas, karena Abdullah bin Hudzafah keluar

memimpin pasukan, lalu dia marah dan memerintahkan mereka

menyalakan api. Setelah itu dia berkata, 'Masuklah kalian ke dalam

api itu'. Namun, sebagian mereka tidak mau dan sebagian lagi ingin
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melakukannya." Dia melanjutkan, "Jika ayat ini turun berkenaan
dengan peristiwa itu, bagaimana mungkin ketaatan dikhususkan
kepada Abdullah bin Hudzafah tanpa rnenyertakan yang lainnya?
Adapun jika ia turun sesudahnya, maka dikatakan kepada mereka,
'Sesungguhnya ketaatan hanya pada perkara yang n1a'ruf , dan tidak
akan dikatakan kepada mereka, 'Mengapa mereka tidak
menaatinya?'."

Namun, bila dipahami menurut pengertian yang telah saya
sebutkan, maka akan jelas maksud Imam Bukhari dan hilanglah
kemusykilan yang dikemukakan Ad-Dawudi, karena mereka
berselisih dalam melaksanakan apa yang diperintahkan. Mereka yang
ingin menaatinya berhenti - pada komitmen untuk mengerjakan
perintah dalam rangka ketaatan. Sedangkan mereka yang tidak mau,
mereka menolaknya dengan alasan lari dari api. Maka sangat sesuai
jika turun petunjuk kepada mereka tentang apa yang harus mereka
lakukan ketika terjadi perselisihan, yaitu mengembalikan kepada
Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya, jika terjadi perselisihan tentang
boleh dan tidaknya sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al Qur'an
dan Sunnah.

Ath-Thabari meriwayatkan bahwa ayat ini turun tentang kisah
yang terjadi pada Amr bin Yasir bersama Khalid bin Al Walid. Saat

itu Khalid sebagai pemimpin. Lalu Amr memberi perlindungan
kepada seseorang tanpa perintahnya. Maka keduanya bertengkar
hingga turunlah ayat tersebut.

Penjelasan tentang ekspedisi ini dan perselisihan tentang nama
pemimpinnya telah disebutkan pada pembahasan tentang peperangan
sesudah perang Hunain. Kemudian te{adi perbedaan tentang "Ulil
Amri" dalam ayat ini. Abu Hurairah berkata, "Mereka adalah para
pemimpin." Pernyataan Abu Hurairah diriwayatakan Ath-Thabari
dengan sanad yang shahift. Senada dengannya dinukil dari Maimun
bin Mihran dan selainnya. Sementara Jabir bin Abdullah berkata,
"Mereka adalah ahli ilmu dan kebaikan." Lalu dari Mujahid, Atha',
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Hasan, dan Abu Aliyah disebutkan, "Mereka adalah para ulama."

Kemudian dinukil melalui jalur lain yang lebih shahih, dari Mujahid,

dia berkata, "Mereka adalah sahabat Nabi SAW." Penafsiran dan ini

lebih khusus dibanding yang terdahulu. Lalu dinukil dari Ikrimah, dia

berkata, "Mereka adalah Abu bakar dan Umar." Penafsiran ini lebih

khusus lagi dari yang sebelumnya.

Imam Syafi'i cenderung menguatkan pendapat pertama. Dia
berdalil bahwa kaum Quraisy tidak mengetahui pemerintahan dan

tidak juga terbiasa menaati seorang pemimpin. Oleh karena itu,

mereka diperintah untuk taat kepada siapa yang memegang suatu

urusan. Maka beliau SAW bersabda, C*i 'rii ttil 'LVi i
(Barangsiapa menaati pemimpinku, maka dia telah menaatiku).

Adapun Ath-Thabari lebih memilih untuk memahaminya secara

umum meskipun turun karena sebab tertentu.

12. Firman Atlah, t#'.i*1 ti,t3t:Se; & i*'i.l cl3rl li
"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidah beriman

hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yong

mereka perselisihkan " (Qs. An-Nisaa' [al: 65
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(W'# wlr*6J. & ttf t efi.r: nr r: e a-j

4585. Dari Az-Zuhri, dari Urwah, dia berkata, Az-Zubair
berselisih dengan seseorang dari kaum Anshar tentang saluran air
(irigasi) di Harrah. Nabi SAW bersabda, "siramlah (tanamanmu)
wahai Az-Zubair, kemudian alirkan air itu kepada tetanggamu. " Laki-
laki Anshar berkata, "Wahai Rasulullah, [apakah kamu malakukan itu]
karena dia adalah putra bibimu?" Wajah Rasulullah SAW berubah
(marah) kemudian bersabda, "siramlah wahai Az-Zubair, kemudian
tahanloh air hingga kembali ke saluran, kemudian alirkan ke
tetanggamu. " Nabi SAW memberi Zlbair haknya secara penuh -berdasarkan hukum yang tegas- ketika laki-laki Anshar itu
menanggapi keputusannya. Padahal awalnya beliau telah
mengisyaratkan perkara yang ada keluasan bagi keduanya. Az-zubair
berkata, "Aku tidak menduga batrwa ayat-ayat ini melainkan turun
berkenaan dengan hal itu, 'Malca demi Tuhanmu, mereka (pada
hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadilean kamu hakim
dalam perkara yang mereka perselisihkan'."

Keteransan Hadits:

(Bab "Maka demi Tuhanmu, mereka [pada hakikatnyal tidak
beriman hingga mereka menjadikan leamu hakim dalam perkara yang
mereka perselisihkan".). Kata "bab" tidak tercanfum pada riwayat
selain Abu Dzar. Imam Bulrtrari menyebutkan kisatr zlbair bersama
seorang Anshar yang bertengkar mengenai pengairan di Harrah.
Penjelasannya telah dipaparkan secara detil pada pembatrasan tentang
minuman. Di tempat itu saya jelaskan pula perbedaan yang terjadi
pada Urwah tentang apakah dia menukil dengan sanad yang maushur
atau mursal.
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13. Firman Allah, i#t oW hr p( eit t UtG

"Mereko itu akan t"no*ouotma dengan orang-oranf roof
dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi."

(Qs. An-Nisaa' [4]:69)

-* it'J;r'e,Uu q; h'

4586. Dari Urwah, dari Aisyah RA, dia berkata, "Aku
mendengar Rasulullah SAW bersabd4 'Tidak ada seorang nabi pun

yang menderita sakit melainkan disuruh memilih antara dunia dan

akhirat'. Adapun pada saat sakit beliau diwafatkan, aku mendengar

beliau mengucapkan,'Bersama-sama dengan orang-orang yang

dianugerahi nilonat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para shiddiqin,

orang-orang yang mati syahid dan orang-orang shalih'. Maka aku

pun mengetahui bahwa beliau disuruh memilih."

tsg!erang:
Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyatr, yang telatr dijelaskan

pada saat membatras wafatnya Nabi SAW.

.,,
-*
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14. Firman Attah, r6iiiptl,Jr -if y, ,F eo*y, Fi o;

"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah -hingga- yong

zhalim penduduhnya".

(Qs. An-Nisaa' [4]: 75)

j?, tii * ,iu us? u.r '+ ,i6 ar * *
.n3t, J6-')t 6,g;2*t

4587. Dari Ubaidillah, dia berkata: Aku mendengar Ibnu
Abbas berkata, "Aku dahuld bersama ibuku termasuk orang-orang
yang tertindas baik laki-laki atau wanita."

r 'lg x c* ,.r'oi'-;9$ ,ri ;.1 f
; ?':; .?rt ,-t' * ;l,r(t * iu ptu7t, et3b )E1,
,i* JGj .rtglilu, fai rr7: )6tb c.,,k; 1t& i.r

:* a, ri; e ;; .€; L?6 ii*e5 ,?vl, pt)t
Orrr. Dari Ayyub, dari'Ibnu Abi Mulaikatr, sesungguhnya

Ibnu Abbas mernbaca, 'Kecaali mereka yang tertindas baik laki-laki
atau wanita ataupun anak-anak.' (Qs. An-Nisaa' [4]: 98). Dia
berkata, "Aku dan ibuku termasuk mereka yang dimaafkan Allatr."
Disebutkan dari Ibnu Abbas, "Hashirot artinya sempit. Kalian
memutarbalikkan lidah-lidah (kata-kata) kalian dalam memberi
kesaksian." (Jlama selainnya berkata, *Al Muraagham artinya
muhajar (tempat hijrah). Raaghamtu artinya aku berhijrah
(meninggalkan) kaumku. Mauqutan artinya ditetapkan waktu-
waktunya atas mereka."

. Z ".?jl ,f
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Keterangan Hadits:

(Bab "Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah

-hingga- 
yang zhalim penduduknya). Dalam riwayat Abu Dzar

disebutkan,"Dan orang-orang yang tertindas daripada kaum laki-laki
dan kaum wanita." Secara zhahir kata'al mustadh'afiin' (orang-orang

yang tertindas) berada pada posisi jcr (tanda kasrah) karena

disambungkan kepada nama Allah ( '#;b;A\ )it )!*"7 sehingga

maknanya, "mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan di jalan

orang-orang yang tertindas", yakni berperang dalam rangka

membebaskan mereka. Namun, Az-Zamak'hsyai mengatakan,

"Mungkin kata ini manshub (memiliki tanda fathah) dalam konteks

pengkhususan."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Sulaiman

bin Harb, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Ibnu Abi
Mulaikatr, dari Ibnu Abbas. Ubaidillah adalah Ibnu Abi Yazid. Dalam

Musnad Imam Ahmad dari Sufyan disebutkan "Ubaidillah bin Abi
Y azid menceritakan kepadaku. "

:6'i )E1' ,t',#, 1 ;b $t * (Dahutu aku dan

ibuleu termasuk merelca yang tertindas baik laki-laki maupun wanita).

Demikian disebutkan kebanyakan periwayat. Abu Dzar

menambahkan, i:tiitl :L3rri )e1, q:#;:r!-J.Jt ge (Termasuk orang-

orang yang tertindas baik laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak).

Maksudnya, hendak dia mengutip ayat tersebut, karena kalau tidak

maka Ibnu Abbas termasuk kelompok anak-anak dan ibunya termasuk

kelompok yang tertindas. Namun, pada hadits ini tidak disebutkan

seorang pun dari kaum laki-laki.

Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Ishaq bin Musa, dari Ibnu

Uyainah, :#t q ;?t ,avl7r r' $i :$tJai,'jrr 4 i?t $i * (Aku dan

ibuku termasuk di antara mereka yang tertindas, aku dari kalangan

anak-anak dan ibuku dari kalangan wanita). Pada jalur lain
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disebutkan, * /* ;r li (Sesungguhnya Ibnu Abbas membaca),

sementara dalam riwayat Mustamli disebutkan,)6'of; /* i., ,f (Dari

lbnu Abbas bahwasemya dia membaca).

lu' ')'ib '*, Jit Si * @ku dan ibuku termasuk yang

dimaa/kan Allah). Yakni dalam ayat yang telah disebutkan. Abu
Nu'aim meriwayatkan di kitab Al Mustakhraj, dari jalur Muhammad

bin Ubaid, dari Hammad bin Zaid, fiiJzi.it 4 j?t 6i * (Aku dan

ibuku termasuk mereka yang tertindas). Saya berkata, "Nama Ibunya
adalah Lubabah binti Al Haris Al Hilaliyah Ummu Al Fadhl, saudara

perempuan Maimunah (istri Nabi SAW)." Ad-Dawudi berkata, "Di
sini terdapat dalil dari mereka yang mengatakan sesungguhnya anak

mengikuti yang muslim diantara kedua orang tuanya."

tib o:y; :a& ;1.r ,f f:ii (Disebutkan dari lbnu Abbas,

hashirat artinya sempit). p"rufrir* ini dinukil dengan sanad yang
maushul oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur AIi Abi Thalhah dari Ibnu

Abbas tentang firman Allah dalam surah An-Nisaa' [4) ayat90, of;

i)lb, dia berkatu, "ci(a (Sempit) artinya Dada mereka menjadi

sempit (keberatan). Dari Al Hasan dikatakan bahwa dia membacanya
'hashirat shuduruhum', yakni dalam posisi rafa' (tanda dhammah),
demikian dinukil Al Farra'. Dengan demikian, dia menjadi predikat
sesudah predikat. Al Mubarrak berkata, "Kalimat itu disebutkan dalam
konteks doa, yakni semoga Allah menyempitkan dada mereka."
Demikian yang dia katakan, tetapi yang pertama lebih tepat.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Mujatrid bahwa ayat
ini turun berkenaan dengan Hilal bin Uwaimir Al Aslami, dimana
antara dia dengan kaum muslimin terdapat perjanjian. Lalu dia
didatangi kaumnya, tetapi dia tidak suka memerangi kaum muslimin
dan juga tidak suka memerangi kaumnya.
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:i(3!r 
'6;LJi rlfi lXotion memutarbalikkan kata-kata rlalam

memberi kesaksian). Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad iyang

maushul dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman

Allah dalam surah An-Nisaa' l4l ayat 135, t*f :i t:* t1, dia

berkata, Vt ,*y' ti aiQ+.'S;rt \fi lUenutarbalikkan liclah'lidah

[kataJkntal kalian dalam memberi kesaksian atau enggan memberi

kesaksian). Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah,

dia berkata, "Bahwa engkau memasukkan dalam kesaksianmu apa

yang membatalkannya atau berpaling darinya dengan tidak mau

memberi kesaksian." Sementara Hamzah dan Ibnu Amir membaca,

"ln talwaa". Namun, Abu Ubaid lebih membenarkan bacaan

selainnya. Dia berhujjah dengan tafsir Ibnu Abbas tersebut. Dia

berkata, "Tidak ada bagi kata'wilayaft' makna di tempat ini." Al
Farra' menjawab makna alliy sama seperti qira'ah mayoritas. Hanya

saja 'wawu' yang berbaris dhammah diubah menjadi hamzah

kemudian pengucapannya dipermudah. Al Farisi menjawab bahwa

kata itu tetap dalam makna wilayah (kekuasaan), dan maksudnya

adalah, "Jika kalian memegang urusan dalam menegakkan kesaksian."

€'it o|fr6',>l,irt ,?Vlt etit ,t:p',Jiai (Jlama selainnya

berkata, "Al Muraagham artinya al muhajar [tempat hijrahJ.

Raaghamtu artinya aku meninggalknn kaumku). Tentang firman Allah

dalam surah An-Nisaa' [4] ayat 100, .p1lr eY- i' /"i e'rQ ti:
'-^t :, tf bti,Abu Ubaidah berkata, o?6 it "ori *#$ e(it
,ii &tj e'jt (Al Muraagham artinya al muhaaiar [tempat hiirahJ.

Engkau berkata: Haajartu qaumi sama dengan 'raaghamtu qaumi').

.Atbdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Al Hasan tentang

firman-Nya , b, j,dia berkata , \:t;a (tempat berpindah). Demikian

juga diriwayatakan Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari

Ibnu Abbas.
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e* ,it A'i ej', (Mauquutan artinya ditentukan waktunya

atas mereka). Hal ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar, yang
juga termasuk perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman

Allah dalam surah An-Nisaa' [4] ayat 103, q#, ,tb U'g il:ar i1
StlT S.rS (Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan

waktunya atas orang-orang yang berimaz). Maksudnyq ditentukan
waktunya oleh Allah bagi mereka. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari
jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, r;-i\,

dia berkata, b't:F (Difurdhukan\.

15. Firman Atlah, \t 6)|i*')i?si f.e6l, e'€ ta

"Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam
(menghadapi) orang-orang munaftk, padahal Allah telah

membalikkan mereka kepada kekaftran, disebabkan usaha mereha
sendiri?'(Qs. An-Nisaa' [4]: 88)

t
.:&." 

:'. o t '3 t,t1L -ui,i.iii ,t& I' iti
Ibnu Abbas berkata "(Arkasahum) artinya mencerai-beraikan

mereka. Fi' ah artinya jamaatr (kelompok)."

C'A ui> A ?nt ue, 
"y 

i ,i:) ,f ,i ;.ar ,3 r
q *; f iu',.k',4,' TGbi' i'os *i ri* l,rer;l,

.y ,irr; b;,r,i,ij$r 'Jrr; b; ,f7 g. u.rir ok, 9i
k ,+tt sy + 6t Jt1 (*.6i,:il; C'S ui> aF
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t. t c zc . ,z
-+l o> -#*r 4i

JJ
g; tjlrtil .'4t'+'r.Jrt *

, , t..o i ,., o'" z. , . ..i c. 1.. i..t+; .'^*i t7j ()i'1i fy*-- 'ofrJr 
* OSr )!) .litt +

C *' :(''r';'' w.-'xb; l<Z'6* r';;':'

4589. Dari Abdullah bin Zaid, dari Zaid bin Tsabit RA,
'Mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalant

(menghadapi) orang-orang munafit', Sahabat-sahabat Nabi kembali

dari Uhud dan meraka terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok

mengatakan, "Bunuhlah mereka", dan kelompok lain mengatakan,

"Jangan bunuh mereka." Maka turunlah ayat, 'Mengapa kamu

(terpecah) ntenjadi dua golongar'. Beliau bersabda, "Sesungguhnya

ia adalah Thaibah. Ia menghilangkan kotoran sebagaimana api

m en gh il an gkan kotor an p er ak."

Adzaa'uu bihi artinya mereka sebarkan. Yastanbithuunahu

artinya mereka menyimpulkannya. Hasiiban artinya cukup. Illaa
inaatsan (melainkan berhala) yakni, benda-benda mati seperti batu

dan yang senrpa dengannya. Mariidan artinya yang membangkang.

Falyubattikunna ; battaka hu artinya memotong-motongny a. Qii lan dan

qaulan adalah sama. Thaba'a; artinya menutup.

Keteransan Hadits:

(Bab "Mengapa kamu fterpecahJ menjadi dua golongan

dalam [menghadapiJ orang-orang muanfik, padahal Allah telah

membalikknn mereka fkepada kekafiranJ. Ibnu Abbas berkata,
"Menghancurkan mereka".). Ath-Thabari manukil dengan sanad

yang maushul dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, gii; d, '# tt h'i, dia berkata, ,as:.t'. (Mencerai-

beraikan mereka). Dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, dia

berkata, r4ugif (lulencelakakan mereka). Dari jalur Qatadah, dia

berkata, H<$( (Membinasakan mereka), dan ini adalah penafsiran

t o/
| ./o . tc .- .l

W .o).rcl
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yang merujuk kepada konsekuensi kalimat, karena kata 'ar-ral<s'

artinya kembali. Seakan-akan Allah mengembalikan mereka kepada

hukum mereka yang pertama.
t ,,zbt;i ki (Fi'ah artinya jama'ah [kelompokJ). Ath-Thabari

meriwayatk* iuri jalur Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas tentang

firman-Nya dalam surah Aali Imraan [3] ayat 13, i' +n e,Y-* y
l;€ ,s';'r1 (segolongan berperang di jatan Allah dan [segolonganJ

yang lain k"fir). Dia berkata, d:-it'tuk ,s?\, @olongan yang lain itu

adalah orang-oran7 kafir Quraisy).Abu Ubaidah berkata tentang

firman Allah dalam surah Al Baqarah [2) ayat24g, '4i 4Jd'rti'U €, . ,.,,'o:t$ 'ots (Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit mengalahkan

foronfon yang banya\, "b6..itr iJr (At Fi'ah artinya jama'ah

I go I on g a n/ke I omp okJ ) }'
Imam Bukhari meriwayatkan hadits pada bab ini dari

Muhammad bin Basysyar, dari Ghundar, dari Abdurahman, dari

Syu'bah, dari Adi, dari Abdullatr bin Yazid, dari Zaid bin Tsabit.

Ghundar adalah Muhammad biin Ja'far, Abduratraman adalah Ibnu

Mahdi, Adi adalah Ibnu Tsabit, dan Abdullatr bin Yazid adalah Al
Khatmi, seorang sahabat.

tl .bi 'U -,fi1 
*) (Orang-orang kembali dari perang Uhud).

tvtereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang yang

bersamanya. Hal ini telah dipaparkan dalam perang Uhud pada

pembahasan tentang peperangan. Adapun lafazhdi bagian akhir, ..l-l

tbir ltcotoran perak), dalam riwayat Al Hamawi disebutkan, 
'*

:-P, (Kotoran/karat besi). Penjelasan perbedaan tentang sabdanya,

e.;ii' ,f (Menghilangkan kotoran), telah dipaparkan pada

pembahasan tentang keutamaan Madinah.
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';;,ti l;i ', r3ltsi :F, "ti ;\r',t";l $"e rtyi qG. (Bab "Dan

apabila datang kepada mereka suotu berita tentang keamanan

ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya", yakni

menyebarkannya). Dinukil dengan sanad yang maushul oleh Ibnu Al

Mundzir dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, 4 ttirsi, dia berkata, &i

'o:tii g a ttn i m e r e ka m e ny e b a r lua s kannya) .

U*;Jr- Urb;t " (Mereka beristinbath, yaloi mereka

menyimpulkannya).Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah, 'rld
- . t,., o .. . .yakni Afj+;tt- (mereka menyimpulkannya). Dai

sini sehingga sumur yang dikeluarkan aimya lalu berganti dengan air

baru disebut'nabitha'.

$tS + (Hasiiban artinya kaafiyan [cukupJ). Hal ini

tercantum pada selain riwayat Abu Dzar, sebagaimana yang telah

dijelaskan pada pembahasan tentang wasiat.

'#i t: (g ji frh; c.tjSr gii 6ir;1 \D (Melainkan berhala,

yaloi benda mati baik berupa batu, madar, atau yang sepertinya).

Abu Ubaidatr berkata tentang firman Allah dalasm surah An-Nisaa'

[4] ayat ttZ, riUl ftur', 'u oiU'olgong merelm sembah selain Allah

itu, tidak lan hanyaiott iernaU). Yakni melainkan benda mati seperti

batu, tanatr, atau yang sepertinya. Maksud benda mati di sini adalah

lawan daripada hewan. Dia berkata, "Hal-hal itu disebut inaats karena

mereka menamai sembatran-sembahan itu dengan nama-nama jenis

perempuan, seperti Manaat,Lattq Uzza, Isal Na'ila, dan yang

sepertinya.

Dari Al Hasan Al Bashri berkata dia "Tidak ada satu

pemukiman Arab melainkan mereka memiliki patung yang disembah

dan disebut untsa bani fulan (anak perempuan bani Fulan)." Pada

tafsir surah Ash-Shaaffaat akan dinukil kisah bahwa mereka berkata,

ar irr{ 'zKtiir (Malaikat adalah anak perempuan Allah). Maha Tinggi
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Allah dari itu semua- Abdullatr bin Ahmad meriwayatkan dalam
Musnod bapaknya, dari Ubay bin Ka'ab -sehubungan dengan ayat ini-
dia berkat4 + f S e (Bersama setiap patung ada jin
perempuan). Para pariwayatnya adalah tsiqah. Ibnu Abi Hatim
mengutip dari jalur ini.

,r- -ttsf tr'--r, (Mariidan artinya membongkang). Ini harrya

tercantum dalam riwayat Al Mustamli, yang merupakan penafsiran
Abu Ubaidatr sebagaimana telatr disebutkan pada pembatrasan tentang
awal mula penciptaan. Maknanya adalatr keluar dari ketaatan. Ibnu
Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Qatadah tentang firman-Nya
dalam suratr An-Nisaa' [4] ay-at ll7, tL--r., dia berkata, z?ii ,* ,:r:r*

it lTen s menerus melahtkan kcmaksiatan kepada Allah).

li; '153.'&5 (fatayubauilcunna berasal dari knta battaknhu

artinya memotong-motongnya). Abu Ubaidah berkata tentang firman
Allah dalam surah An-Nisaa' [4] ayat I19, 1i!lr ou, "]{$i (Maka

mereka membelah telinga-telinga binatang ternak), ..Dikatakan,

battaknhu, artinya dia memotong-motongnya." Abdurrazzaq
meriwayatkm dari Ma'mar, dari Qatadah, 'erY q'61 o:i<$- ry!,&

(Mereka biasa memotong-motong telinga-telinga hewan untuk
thaghut-thaghut mereko).

:ri l:it Y fSrrt"n dan qaulan memiliki arti yang sama).

Abu Ubaidah berkata te,ntang firman Allah dalam surah An-Nisaa' [4]
ayat 122, ry ,iir i 'O:Jbi i, (Siapakah yang lebih benar

perkataannya daripada Altah?), yri lfit \ (erUo" dan qaulan

memiliki arti yang sama).

€ * (Thaba'a artinya khatama [menutup/mengunciJ). Abu

Ubaidah berkata tentang firman Allah, fff & h, '*, yakni e
(Menutup/mengunci)-Artinya Allah menutup/mengunci hati mereka.
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Catatan:

Dalam bab ini disebutkan beberapa atsar tanpa disebutkan satu

hadits pun. Dalam riwayat Muslim dari hadits Umar tentang sebab

turunnya ayat ini bahwa Nabi SAW ketika menjauhkan diri dari istri-
istrinya dan tersebar berita bahwa beliau menceraikan mereka, Umar

datang kepada beliau dan berkat4 'Apakah engkau menceraikan istri-
istrimu?" Beliau berkata, "Tidakt" Umar berkata, "Aku pun berdiri di

pintu masjid dan berseru dengan suara keras, 'Beliau tidak

menceraikan istri-istrinya'. Maka turunlah ayat itu. Aku lebih datrulu

meneliti urusan itu." Kandungan kisah ini terdapat juga dalam riwayat

Imam Bukhari. Namun, Imam Buk*rari tidak mengutip tambahan ini
karena tidak sesuai dengan kriterianya. Seakan-akan Imam Bukhari

hanya mengisyaratkan kepadanya dengan judul bab di atas.

16. Firman Allah, 't* 
":it* 

fi16 Ut|H";rt,

"Dan barangsiapa yang membunuh ,"ororf *ukmin dengan

sengaja, maka balasannya ialah Jahannam.n

(Qs. An-Nisaa' [4]:93)

... . t c ,

.'iJ -Lrr, tb
,
tul,jl,tw riu .rr;.3t ;t;# cr

,:G *; ,Su; W '^/lii ,16 u.t J\ W 'dr} *ar33 yi
ci ,Ji rr 7I e #* i:1rt frLti Yt 

",ft 
,yt> ttt

tl*,
4590- Dari Mughiratr bin An-Nu'mar, dia berkata: Aku

mendengar Sa'id bin Jubair berkata, "Ada satu ayat dimana penduduk

Kufatr berselisih tentangnya. Aku pun pergi dan bertanya kepada Ibnu

Abbas tentang ayat itu. Dia berkata, 'Ayat ini turun, yabti'Dan
barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka

,jc r
I otz

.rL{
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balasannya ialah Jahannam ', dan ia adalah ayat yang terakhir turun

dan tidak ada yang menasakh (menghapus)nya."

Keterangan:

(Bab "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin

dengan sengaja, mctka balasannya ialah Jahannam"). Dikatakan

bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Maqis bin Dhubabah. Dia

masuk Islam bersama saudaranya, yaitu Hisyam. Lalu Hisyam

dibunuh seorang laki-laki Anshar secara diam-diam tanpa diketahui

pelakunya, maka Nabi SAW mengutus seorang laki-laki kepada

mereka dan memerintahkan mereka untuk menyerahkan diyat

saudaranya kepada Maqis. Maka mereka melakukan perintah itu.

Maqis mengambil diyat kemldian membunuh utusan itu, lalu lari ke

Makkah dalam keadaan murtad, maka turunlah ayat ini berkenaan

dengannya. Dia termasuk orang yang diperintahkan Nabi SAW untuk

dibunuh pada pembebasan kota Makkah. Demikian diriwayatkan Ibnu

Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair.

Imam Buk:hari meriwayatkan hadits ini dari Adam bin Abi
Iyas, dari Syu'bah, dari Mughirah bin An-Nu'man. Syu'bah menukil
juga hadits ini dari syaikh lain, yaitu Manshur, sebagaimana akan

disebutkan pada tafsir surah Al Furqaan.

W tiLi /# It Jl q 'd;? ,iil' Jii q 'ata 
^g 6ao

satu ayat dimana penduduk K"foh berselisih tentangnya. Aku pun

pergi dan bertanya kepada lbnu Abbas tentang ayat itu). Kata "ayat"
tidak tercantum dalam selain riwayat Abu Dzar. Tambahan keterangan

tentang ini akan disebutkan pada tafsir surah Al Furqaan. Di tempat

itu akan dinukil dari jalur Ghundar dari Syu'bah dengan redaksi, iiiir

lV .c.t ,ti.y*n ,f"il, f CyF, St'i (penduduk k"fah berbeda

pendapat tentang membunuh orang mulonin. Maka alat masuk kepada

Ibnu Abbas untuk menanyakan hal itu). Al Kasymihani meriwayatkan

FATIII'L BAARI - 373



dengan kata,'&'S (Aku pergi), dan inilah yang lebih benar. hadits ini

akan dijelaskan secara detil di tempat itu. Adapun maksud kalimat, 'ra

adalah ayat terakhir yang htrun', adalah tentang membunuh orang

mukmin dengan sengaja dibanding ayat dalam surah Al Furqaan yang

menj elaskan masalah tersebut.

17. Firman Allah, \'$'*l ifrllr e#1 ,>.:.,1f li
"Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang

mengucapkan salam kepadamu,'Kamu bukan seorang mukmin'."
(Qs. An-Nisaa' [4]: 94)

:0&rtrtart'{u
As-Salam, as-salaam, as-silm adalah satu makna.

Ay Ci ut.6tr tj1 r;a* ?nt *i' {& it f :w *'4 ,'; -^;L q.,,y, ,:rs :ur& it Jv iJv <u'i '*.i iy-l'

e h' 'J;t |^;3 rrblr, l)lt, ;|SL iy1"l' :Jta ,ttr,rL5t

,"V u, 
'f; 

,Su .i"lst d ,tirr a[nir ,.P.fl :d'; ] |)i
(i,fl l)

4591. Dari Atha', dari Ibnu Abbas RA, 'Dan janganlah kamu

mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu,

'Kamu bulcan seorang mulonin'. Dia berkata, Ibnu Abbas berkata,

"Pernah seorang laki-laki berada di gerombolan kambing miliknya,

lalu beberapa orang muslim mendapatinya, maka dia berkata,

'Assalamu Alaikum', namun mereka membunuhnya dan mengambil
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kambing-kambingnya. Maka Allah menurunkan tentang itu hingga

firman-Ny a,' H arta benda kehidup an dunia', yakni kambing-kambing

tersebut." Dia berkata, "Ibnu Abbas membaca 'As-Saleam' ."

Keterangan Hadits:

(Bab "Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang

mengucapkan salam kepadamu, 'Kamu bukan seorang mulonin'." As-

Salam, as-salaam, dan as-silm adalah semakna\. As-Salam adalah

qira'ah Nafi', Ibnu Amir, dan Hamzah. As-Salaam adalah qira'ah

selain mereka. Sedangkan As-Silm adalah qira'ah yang diriwayatkan

dari Ashim bin Abi An-Najud, dan diriwayatkan dari Ashim Al
Jahdari. Adapun yang kedua (as-salaam) adalatr penghormatan,

sedangkan yang selainnya bermakna kepatuhan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Abdullah,
dari Sufyan, dari Amr, dari Atha', dari Ibnu Abbas. Amr yang

dimaksud adalatr Ibnu Dinar. Dalam riwayat Ibnu Abi Umar dari

Sufyan disebutkan, "Amr bin Dinar menceritakan kepada kami."
Demikian juga diriwayatkan Abu Nu'aim di kitabnya Al Mustakhraj
melalui jalurnya.

'i z;rb C,ht tsil @ernah seorang laki-laki berada di antara

segerombol kecil kambing miliknya). Dalam riwayat Simak dari

Ikrimah dari Ibnu Abbas yang dikutip Ahmad, Tirmidzi -dan beliau

menilainya hasan- dan Al Hakim -dia mensft ahihkannya- U h 7

W '{- 'i tJt C:l- it'!);,At q f, P e (Seorang takiJaki dari

bani Sulaim melewati beberapa orang sahabat. Laki-laki tersebut

membawa kambing milihtya, lalu dia mengucapkan salam kepada

mereka)-

Itfti (Merekn pun membunuhnya). Dalam riwayat Simak

diberi tambahan, \ t{rl olt 'd, 6 tjiij lUerefa berkata, 'Dia

tidak memberi salam kepada kita kecuali ingin berlindung dari kita).
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'rg$ r:ilii (Mereka mengambil kambing-kambing miliknya).

Dalam riwayat Simak disebutkan,U;i ;L't y.l' ,rl,r o! yArryii
(Merelra pun membawa kambing-kambing itu kepada Nabi SAW dan

turunloh ayat). Al Bazzar meriwayatkan dari jalur Hubaib bin Abi

Amrah, dari Iyadh bin Jubair, dari Ibnu Abbas kisatr lain tentang

turunnya ayat ini. Dia berkata, q.-Li *j y.il, ,,!la !, ,:;;'U;.
iir r i,( Wi,iui I so'n,y;'\rtjt$cn ii+i1$tryi (ii 3riiir

.ril,ii,r rt at >rr tJ.'.lil ,'r.\,t ^5b&, .ri; 4,',:A.3r:rLJ'r 
'iu;, ,?n''lt

-
d̂Ir oii &t Jlii (Rasutullah SAW mengutus suatu elapedisi [pasuknn]

,onf'a, dalamnya terdapat Miqdad. Ketika mereka mendotangi suatu

kaum, maka kaum itu lari bercerai berai, tinggal seorang laki-laki
yang memiliki harta banyak. Laki-laki itu berknta, 'Aku bersaksi

bahwasanya tidak ada sesembahan, kecaali Allah'. Akan tetapi

Miqdad tetap membunuhnya. Makn Nabi SAW bersabda kepadanya,

'Bagaimana keadaanmu dengan ucapan laa ilaaha illallaah esok

hari?' Lalu Allah menurunkan ayat ini). Kisah ini mungkin

digabungkan dengan kisah sebelumnya. Dari sini diketahui nama laki-

laki yang membunuh.

Adapun yang terbunuh telah diriwayatkan oleh Tsa'labi, dari
jalur Al Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, dan diriwayatkan
juga Abd bin Humaid dari jalur Qatadah sama sepertinya -dan redaksi

versi Al Kalbi- batrwa namanya adalah Mirdas bin Nahik, dari

penduduk Fadak. Namun, riwayat ini menyebutkan batrwa yang

membunuh adalatr Usamah bin Zaid, dan nama pemimpin ekspedisi

tersebut adalah Ghalib bin Fadhalatr Al-Laitsi. Dikatakan, ketika kaum

Mirdas menderita kekalatran, maka dia tinggal sendirian setelah

sebelumnya menempatkan kambing-kambingnya di gunung. Setelah

mereka berhasil menyusulnya dia mengucapkan,'laa ilaaha illalloah
muhammad Rasulullaah, assalaamu alaikutn' namun Usamah bin

Zaidtetap membunuhnya. Ketika mereka kembali, maka turunlah ayat

ini." Senada dengannya juga diriwayatkan At-Thabari dari jalur As-
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Sudi. Di bagian akhir riwayat Qatadah disebutkan, .ilL.l,ir -^#L\
t".itua" 9 i>gJ' (Karena penghormatan orang-orang musrim acralah

as-salam, dengannya mereka saling mengenal).

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ibnu Lahi,ah, dari
Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, Ci lri}r lil al' :*lcJii
/tlt d <irgi' #il (evr, 'Dan janganlah kamu mengatakan kepada

siapa yang memberikan salam kepada knmu' diturunkan berkenaan
dengan Mirdas).Ini adalah riwayat pendukung yang berstatus hasan.

Kemudian dinukil dari selain Ibnu Abbas hal lain yang
berkenaan dengan sebab turunnya ayat tersebut. Ibnu Ishaq
meriwayatkan dalam kitab Al Maghazi dan dikutip Imam Ahmad dari
jalurnya, dari Abdullah bin Abi Hadrad Al Aslami, dia berkata, 6J.

,i,b'i.'etisui $ F#,:"tl.iit'u -p e *t# nr ,v n, ,S"i,

t" 6f 6i ,'dj;ii"*,t ,Jt',y.; ,*'?u ,*rri g\i;7o rr" F
'oi7t-51 

F,St'orl#iij pj y il' ,J2 Qt (Rasutuilah SAW mengirim

sekelompok kaum muslimin, diantara mereka adarah Abu eatadah
dan Muhallim bin Jatstsamah. Makn Amir bin Al Adhbath Al Asyja'i
melewati kami lalu memberi salam kepada kami. Akan tetapi
Muhallim menyerangnya dan membunuhnya. Ketika kami datang
kepada Nabi sAW kami mengabarkan kejadian itu, maka turunlah Al
Qur'an). Lalu dia menyebutkan ayat di atas.

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari jalur Ibnu umar dengan redaksi
lebih lengkap daripada ini disertai tambahan bahwa antara Amir dan
Muhallim terdapat permusuhan pada masa Jahiliyah. Namun menurut
saya, ini adalah kisah lain. Memang tidak ada harangan jika ayat
tersebut turun berkenaan dengan kedua hal itu sekaligus.

1i>tLJr; /& i) i;|Se (Dia bertrata, ,,fbnu Abbas membaca

'As-salaam"'). rniadalah perkataan Atha' yang dinukil dengan sanad
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yang maushul seperti sebelumnya. Saya telah menjelaskan bahwa ia

adalah qira'ah mayoritas.

Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa siapa yang menampakkan

tanda-tanda keislaman, maka tidak halal darahnya hingga diuji, karena

salam adalah penghormatan kaum muslimin, dan salam mereka pada

masa jahiliyah tidak seperti itu, maka ini adalah tanda (identitas) bagi

kaum muslimin.

Adapun bila dibaca as-silm, terlepas dari perbedaan tentang

pelafalannya, maka yang dimaksud dengannya adalah ketundukan dan

itu adalah tanda keislaman, karena makna Islam dari segi bahasa

adalah tunduk. Akan tetapi sekadar tunduk tidak berkonsekuensi

seseorang dianggap memeluk Islam dan berlaku atasnya hukum-

hukum kaum Islam. Bahkan ia harus mengucapkan dua kalimat

syatradat.

18. Firman Allah, E Co;t;ir;'liri'gllii, q|t:rir q1*tl

"Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut
berperang) dengan orang-orang yang berjihad diialan Allah.'

(Qs. An-Nisaa' [4]:95)

icTVift*owiCg*
l:'""{- & i*C ,.v*,)t € ftt G. ;tA'r ,s?, fi ts*ilt

y\'J" ltJ;, ai;?i -e ;'i:)LiGG,* 4
rE eoji"+l,ir t'g*'iit q o):tit qf l) y *f *t
'j 

,t', it Jyt t:. i;rv'"JL tA; *j r-& ?i ;t iir; 1it'r

itt

c. ,o lrc, il .Jr-' ,J. JP !F!J>a.
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ht * d;r,;" i' ,S;G -;;i ,tt{'1- Uur;i iti,-Jr 'iei
. :, t.o.f t o. t. a.,. o ir-.: : 1. tr. :. t z

6rde ,f'; ot 

- 
eW"d;5 qr.),>.t &;*'r *r *

<rb, d:( *>hr t;u'&'q;. i
4592. Dari Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab, dia berkata,

Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi menceritakan kepadaku, dia melihat
Marwan bin Al Hakam di masjid, maka aku datang hingga duduk di
sampingnya, lalu dia mengabarkan kepada kami bahwa Zaid bin
Tsabit mengabarkan kepadanya, "sesungguhnya Rasulullah SAW
mendiktekan kepadan y a,' Tidaklah s ama antara orang-orang mukmin
yang duduk (yang tidak tunrt berperang) dengan orang-orang ydng
berjihad di jalan Allah'. Lalu datang kepadanya Ibnu Ummi Maktum
sementara dia mendiktekan kepadaku. Dia berkata, 'Wahai
Rasulullah, demi Allah, sekiranya aku mampu berjihad niscaya aku
akan berjihad' -dan dia seorang yang buta- maka Allah meruuunkan
kepada Rasul-Nya, sementara patranya berada di atas patraku, hal itu
terasa berat bagiku hingga aku khawatir pahaku remuk, kemudian
disingkapkan darinya, dan temyata Allah menurunkan firman-Nya,
"yang tidak memiliki udzur."

U o2irat €F- t) d; ff :Jb '^b i,r {, ,tjt e
?i 'utiri ,qK $:) *r.;; hr ,;- n' i;i G;'(a,|it

.opt ,I:i *>?nt l;lut1* d C&
4593. Dari Al Bara' RA, dia berkata, "Ketika turun ayat

'Tidaklah sama antara mulonin yang duduk (tidak tuntt berperang)',
Rasulullah SAW memangggil Zaid dan dia menulisnya. Lalu Ibnu
Ummi Maktum datang dan mengeluhkan udzurnya, maka Allah
menurunkan,' Yang tidak memiliki udzur'."
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Ut|); (Gu'#t ,t o\::ui, qf \ ,rr;(i 'iu :t')t f
')i- 

1"4t1 irr-rsr '^;') ;i;J ,(* rro\r *': ^)L i' J2

',A;'s

,b ul()o tor- ,

Cr+i'tl Cf

(i' +*
). ', t -
oJll ,.Jf;

(y' #f €l ::dt s :-Hr,I:i'*
4594. Dari Al Bara', ketika turun ayat, 'Tidaklah sama antara

mukmin yang duduk (tidak turut berperang) ', Nabi SAW bersabda,

'Panggillah fulan'. Lalu orang itu datang dan bersamanya alat tulis
dan papan -atau tulang paha- maka beliau bersabda, 'Tulislah!

'Tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang duduk (yang tidak

turut berperang)'. Sementara di belakang Nabi SAW terdapat Ibnu

Ummi Maktum. Maka dia berkata, 'Wahai Rasulullah sesungguhnya

aku buta'. Maka turunlah sebagai gantinya, 'Tidaklah sama ontara

orang-orang mukrnin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang

tidak mempunyai udzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan

Allah';'

5. 2o

,tV ,ll
&z, t,-L .
i.ll or.>l

'J-r,j'tJlc, c 2

-,r{ f
?:atl. 1' *;;d ai Tfir *?

t 'l ua 
^u ..,-2LuJr qil ! ;|?1 t;;' ;ur ,r*,

.J*- J! o;)t;J\j
4595. Dari Abdul Karim, bahwa Miqsam (mantan budak

Abdullah bin Al Harits) mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Ibnu

Abbas RA mengabarkan kepadanya, "Tidak sama antara orang-orang

mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) pada perang Badar

dengan mereka yang keluar perang Badar."
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Keteranean Hadits:

(Bab "TidaHah sama antara mubnin yang duduk [yang tidak
turut berperangJ."). Demikian disebutkan Abu Dzar. Adapun
pariwayat selainnya menyebutkan, "Dengan orang-orqng yang
berjihod di jalan Allah."

Para ulama berbeda pendapat mengenai bacaan, i$t Sri'p.
Ibnu Katsir, Ibnu Amr, dan Ashim membaca f Aerrgan tanda

dhammah, atas dasar ia adalah badal kata ttji,tsdrll. Sementara Al

A'masy membacanya f dengan tanda kasrah, sebagai sifat kata

q#t.Adapun yang lain membacanya, 
'* 

dengan tanda fathah,
sebagai istitsna' (pengecualian).

* U ,b e:b gahl bin Sa,ad menceritakan kepadatcu).

Demikian dikatakan oleh Shalih. Pernyataannya diikuti Abdur-ahman
bin Ishak dari Ibnu Syihab sebagaimana dikutip Ath-Thabari. Akan
tetapi Ma'mar menyelisihi keduanya dan berkata, "Dari Ibnu Syihab,
dari Qabishah bin Dzu'aib, dmt Zatd, bin Tsabit." Riwayat ini dikutip
Imam Ahmad.

#t ;. orjj tsij ifi 6esungguhnya dia melihat Marwan bin

Al Hakam). Yakni Ibnu Abi Al Ash, pemimpin Madinah yang
kemudian menj adi Khalifatr.

ti:l'}lii ,* e'dj, ,? 'djlii (Aht datang hingga duduk

disampingnyo,' totu dio *"ngobarkan kepadaht).At-Tirmidzi berkat4
"Pada hadits ini terdapat riwayat seorang satrabat (yaitu Satral bin
Sa'ad) dari seorang tabi'in (yakni Marwan bin Al Hakam), sebab

Marwan tidak mendengar riwayat dari Rasulullah SAW sehingga
tergolong tabi'in.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada kemestian bahwa dia
tidak mendengar riwayat dari Rasul berarti dia bukan sahabat. Maka
yang lebih tepat adalah pemyataan Imam Bukhari, "Dia tidak melihat
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Nabi SAW." Ibnu Abdil Barr menyebutkannya dalam deretan sahabat,

karena dia dilahirkan pada masa Nabi SAW sebelum perang Uhud.

Sebagian lagi mengatakan sebelum perang Khandaq. Dinukil dari

marwan bahwa ketika dia menuntut khilafah, dan orang-orang

menyebut-nyebut Ibnu Umar, maka dia berkata, "Ibnu Umar tidak
lebih paham tentang agama dibanding aku, tetapi dia lebih tua dariku
dan dia adalah sahabat." Pernyataan ini merupakan pengakuan bahwa

dirinya bukan sahabat. Hanya saja dia tidak mendengar hadits dari

Nabi SAW -meskipun hal itu adalah mungkin- karena Nabi SAW

mengusir bapaknya ke Thaif dan tidak ada yang mengembalikannya,

kecuali Utsman pada masa pemerintahannya. Riwayatnya dari Nabi

SAW telah disebutkan pada pembahasan tentang syarat-syarat

beriringan dengan Al Miswar bin Makhramah. Saya telah menyitir
pula di tempat itu bahwa riwayat itu adalah mursal.

'!'|ii, i,t'b;rrtdt ,t.,+- \ * ,*1 Pi y io' & .otr ii
(l' E d ;t;t t;rli6 (Sesungguhnya Nabi SAW mendiktekan

kepadanya, "Tidaklah sama antara orang-orang mulonin yang duduk
(yang tidak turut berperang) mubnin dengan orang-orang yang

berjihad di jalan Allah). Dalam riwayat Qabishah dai Zaid bin Tsabit

disebutkan,'*i f &' p l' )"||.!Si * (Aht biasa menutis

untuk Rasulullah SAW.Sementara dalam riwayat Kharijah bin Zaid

bin Tsabit, dari bapakn ya, diaberkata, * ht ,)b',;, * jl:6 ,il
o !,i :"t-i )ii ,s.t^i * t4'*,j'q''+i gt *'ti\t *'t

. .a. t .
tli Jiri Jai r.:'' b:*i (sesungguhnya alu duduk di sisi Nabi ketika

diwahytkan kepada beliau. Beliau diliputi ketenangan lalu
meletakkon pahanya di atas pahaku." Zaid berkata, "Demi Allah,
sungguh aku tidak mendapatlcan sesuatu yang lebih berat darinya.").

Dalam hadits Al Bara' bin Azib sesudah hadits ini disebutkan,

ctuti itlittr k;2 i;qt ,$,)i d. LIi ,?j y n' & H' j0 *i a
'r;rS\ti (Ketika ayat itu turun maka Nabi SAW bersabda, 'Panggilah
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fulan kepadalcu', laru orang itu datong dengan membowa tinta dan
papan, dan tulang). Dalam riwayat lain darinya di bab ini juga
disebutkan, t6K vi-, rbi (Beliau memanggil Zaid dan dia menulisnya).
Untuk menggabungkan riwayat-riwayat ini dikatakan bahwa maksud,1l a (ketika turun ayat), adalah hampir-hampir turun, karena
riwayat Kharijah tegas menyatakan ayat itu turun di saat z-aid telatr
hadir.

#* '?l $ i;^i (Maka lbnu (Immi Mataum datung
kepadanya). Dalam riwayat eabishah disebutkan, ?i i. il, * ,Ai
1& {eoa"rhh bin (Jmmi Mahum datang). Kemudian disebutkan
dalam riwayat At-Tirmidzi dari jarur Ats-Tsauri dan Sulaiman At_
Taimi, keduanya dari Abu Ishaq, dari Al Bara., f; ?f 

,i. i* ,v
(Amr lbnu ummi Maraum datang). At-Tirmidzi teratr mengingatkan
bahwa dia terkadang disebut Abdulah dan j''ga Amr. Adapun nama
bapal<nya adalah za'idah, sedangkan Ummu Malcul, adalah ibunya.
Saya (Ibnu Hajar) katakan, nirma ibunya adarah Atikah. Sebagian
pembahasan tentang Ibnu Ummi Maktum terah disebutkan pada
pembatrasan tentang adzan.

*- x (Dan beriau mendircterrannya). Kata yumiltuha sama
dengan yumliiha, karena keduanya memiliki makna yang sama.
Barangkali huruf ya'pada kata yumriiha menrpakan pe,ngganti sarah
satu huruf /a m pada t ata ymilluha.

'-,.'Jhtil 3(:J' en i .l lri @emi Allah, sekiranya aht mampu
berjihad bersamamu niscaya arru aran berjihad). Maksudny.
seandainya aku mampu. Kalimat tersebut dirmgkapkan dalam bentuk
kata kerja mudhari' (kata ke{a akan datang) sebagai isyarat akan
keberlangsungan keadaannya. Dia berkat4 ..Kalimat .Dan dia seorang
buta', menafsirkan keterangan dalam hadits Al Bara., 'ii:st* ,SC OU
mengeluhkan kebutaannya). Dalun riwayat lain darinya disebutkan,
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";? 61 ,lut (Oio berkata, 'Aku seorang yong buta'). Lalu dalam

riwayat Kharijah disebutkan , s- ilui ;;i otS3 it:g-'li i.r rq;',t iui
,!)_5'orhb ,Pt'$ q wt'$r...|- t ,* ',-iid ,.i,r 'J'i|t 

Utnu Ummi

Maktum berdiri ketika mendengarnya [ayat tersebutJ -dia seorang
yang buta- dan berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan

mereka yang tidak mampu jihad, seperti orang yang buta atau yang

seperti itu?). Sementara dalam riwayat Qabishah disebutkan, ,il,i,lul
i ..., -.,5.i. +5 ,6i v ei6Jt 7 e, 8:,i' ,!,, C 3ry' |.--i loio berkata,

'snrurgguhnya aku *"ryrioi' jiha'd i, ioto, Atlah, akan tetapi aku

memiliki penyakit seperti yang engkau lihat, penglihatanku hilang

[butaJ'.).

,rplr r!:i rrl iltt Slii lUatrn Attah menurunkan, 'yang tidak

memiliki udzur'). Dalam riwayat Qabishah disebutkan, 1) ti 'j,t f
<r-H, d:t * ',,r 

7jr, 7 oilorr)r €F- (Kemudian beliau bersabda,

'Tulislah, 'Tidaklah sama antara orang-orang mulonin yang duduk
(yang tidak turut berperang) yang tidak memiliki udzur'.). Dalam

riwayat Khadah bin Zaid ditambahkun, 'ja3i jA itt ,-v'i. Ul j6

$t e. oS 9V y W jl eoia bin Tsabit berkata, 'Demi Altah,

seakan-akan aku melihat bagian yang ditambahkan itu pada pecahan
tulang tersebut'.).

Hadits kedua diriwayatkan Imam Bukhari dari Hafsh bin
Umar, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Al Bara'. Abu Ishaq yang

dimaksud adalah As-Subai'i.

")it f (Dari Al Barq). Dalam riwayat Muhammad bin Ja'far,

dari Syu'bah, dari Abu Ishaq disebutkan, "Dia mendengar Al Bara"'.
Hal ini diriwayatkan Imam Ahmad darinya. Kernudian dalam riwayat
Ath-Thabarani dari jalur Abu Sinan Asy-Syaibani, dari Abu Ishaq,

dai Zaid bin Arqam. Nama Abu Sinan adalatr Dhirar bin Murrah. Dia
seorirng yang tsiqah. Hanya saja yang akurat adalah, "Dari Abu Ishaq,
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dari Al Bara'." Demikian yang disepakati Imam Bukhari dan Muslim
dari jalur Syu'bah, dari Israil.

At-Tirmidzi dan Ahmad menukilnya dari riwayat Sufyan At-
Tsauri. Demikian juga At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban, dari

riwayat Sulaiman At-Taimi. Sementara Imam Ahmad menukil dari

riwayat Suhail, An-Nasa'i dari riwayat Abu Bakar bin Abbas, Abu
Awanah dai Zakaria bin Abu Za'idah dan Mis'ar, semuanya dari Abu
Ishaq.

{X t}'tt (Panggilkan si fulan). Demikianlah dinukil oleh Israil

tanpa menyebutkan namanya. Namun , ptra pariwayat lain
menyebutkan namanya sebagaimana terdahulu.

$J ?i 'i.t-,.Jrt * ht ,P 4t |-ilti @i betakang Nabi SAry

ada lbnu Ummi Mahum). Demikian terdapat dalam riwayat Israil.

Sementara dalam riwayat Syu'bah yang sebelumnya disebutkan, 63

iF-'rf ;.r ,e'i 4ilii $; (Beliau memanggil Zaid, lalu dia menulisnya.

Kemudian lbnu Ummi Mahum datang). Untuk itu dapat

dikompromikan bahwa maksud, "dia datang" adalah dia berdiri dari

tempat duduknya di belakang Nabi SAW, hingga menghadap dan

berbicara kepada beliau.

Wk 'c,J,rt (Maka turun

berkata, "Dikatakan batrwa Jibril
kering."

q' b d Srft*"it: )Ft ,t:i * qfi' ;v tt2:stit ,tF- t>

(Tidaklah sama antara orang mukrnin yang duduk [yang tidak turut
berperangJ yang tidak memiliki udzur dengan orang-orang yang

berjihad di jalan Allah).Ibnu Al Manayyar berkata, "Pada kali kedua

ini, periwayat tidak hanya menyebut kalimat tambahan, yaitl ,):i ?
;Pt- Maka apabila wahyu turun hanya menyebutkan lafazh

tambahan, t;plt j:i p, maka seakan-akan periwayat merasa perlu

sebagai gantinya). Ibnu At-Tin

turun dan kembali sebelum tinta
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mengulangi ayat dari awalnya, agar terjadi kesinambungan antara

pengecualian dengan yang dikecualikan. Adapun jika wahyu turun

dengan mengulangi ayat itu, setelah sebelumnya turun tanpa tambahan

yang dimaksud, berarti periwayat menggambarkan keadaan yang

terjadi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa kernungkinan pertama lebih

kuat, karena dalam riwayat Sahal bin Sa'ad disebutkan, ,;:i*b SfV

tp)r (Makn Allah menurunkan 'ghoira ulidh-dharar). Lebih jelas

lagi, riwayat Kharijah bin Zaid, dari bapaknya ,?) :Sui'r:b U? i
*t,*j * nt e'e,'Jri (Hfli'c,,;riietit afJ-r> * o,F

gP, ,)sl (Kenuaian disingkapkon dainya, dan beliou bersabda,

'Bacalah!' Aht membacalan kepada beliau, 'laa yostowil qaa'iduuna

minal mubniniin' [tidaHah sama antara orang4)rang mulonin yang

dudukJ. Maka Nabi SAW membaca 'ghairu ulidhdharar' [mereka
yang tidak memiliki udzurJ ).

Dalam hadits Al Falatan bin Ashim -sehubungan dengan kisah

ini- disebutkan, td ,9\Ailtl-d dri .fu Jfi e$i 6 ,;ili fui ,i'6

Pi y i, ,k 4, SA.i' _ 
'-:6 ,:J:f-'Sai ,i; :ii e JF- i'i

<;;bJt J:i *> *i ,,aif!- (Dia berkata. "Orang buta itu berkata,

'Apalrah dosa kami?' Maka Allah menunnkan [wahyJ. Kami
berlrata kepadanya,'Sesunggahnya sedang diwahyrkan kepadanya'.

Mala beliau pun tahtt jika ditur'nnkan sesuatu tentang urusannya.

Dia berkata, Aht bertaubat kepada Allah'. Lalu Nabi SAW bersabda

kepada yang menulis, 'Tulislah; ghaira ulidhdharar). Riwayat ini
dinukil N Bazzar serta Ath-Thabarani dan dinyatakan shahih oleh

Ibnu Hibban.
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<,j-1jt :fu,, Trjirt e ,p.q u1 'j ,i' ia ri (Maka

diturunkanlah ayat, 'Peliharalah shalat-shalat dan shalat Ashar',
kami pun membacanya sesuai apa yang kami kehendaki, kemudian
turun ayat, 'peliharalah shalat-shalat dan shalat Ashar'.).

Hadits ketiga diriwayatkan Imam Bukhari dari Muhammad bin
Yusuf, dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Al Bara'. Abu Nu,aim
menegaskan dalam kitab Al Mustakhraj dan Abu Mas'ud di kitab l/
Athraf, bahwa dia adalah Ishaq bin Manshur. Awalnya saya mengira
dia adalah Ishaq bin Rahawaih karena adanya kalimat, ,,Abdunazzaq

mengabarkan kepada kami." Kemudian saya melihat pada catatan An-
Nasafi, "Ishaq menceritakan kepadaku, Abdurrazzaq menceritakan
kepada kami." Maka saya puri mengetahui bahwa dia adalah Ishaq bin
Manshur. Sebab Ibnu Rahawaih tidak mengatakan pada sesuatu pun
dari haditsnya dengan redaksi, "menceritakan kepada kami."

f-f, * #i @bdul Karim mengabarkan kepadaku). pada

pembahasan tentang perang Badar disebutkan bahwa dia adalatr Abdul
Karim Al Jazari.

'r?i 
1VJ' 9r i' * j'i q'01 gesungguhnya Miqsam,

mantan budak Abdullah bin Al Harits mengabarlan kepadanya).
Pembicaraan tentang Miqsam telatr dipaparkan pada pembahasan
perang Badar. Sedangkan Abdullah bin Al Harits adalatr Ibnu Naufal
bin Al Harits bin Abdul Muththalib. Bapak dan kakeknya tergolong
sahabat. Sementara dia sendiri pemah melihat Nabi SAW. Dia biasa
diberi gelar'babbatr'.

f. jl o;tet6 
)u. 

'* 'a;iit y ol;s6rr €il t (ridaktah

sama antara orang mulonin yang duduk [yang tidak turut berperangJ
dalam perang badar dan orang-orang yang keluar perang Badar).
Demikian dia nukil secara ringkas. Ibnu At-Tin mengira pernyataan
ini berbeda dengan hadits Sahal dan Al Bara'. Dia berkatq "Al eur'an
turun tentang sesuafu dan mencakup apa yang semakna dengannya.',
At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu
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Juraij sama sepertinya, hanya saja terdapat tambahan , tlS'as? dl A

r> U;, e:C')ui Ji 1' 
'J"bjU:.rt+i'tyr 3r?iUi| jbr g{ 11r 

1} Jti

$:i\i' e!* eSttd's iH' ;.:i * q'il' 6 oi-'orist *F-
o'3ttAt ,llg- g;3 4-*lilt sV|g,Att 4.ri\..,,-u*j' h' ;5 eb
& <Y ?Ars V r?i s-.tsriJt ,P u-wisr ltr'Sbi11 ;ptt Q.ti'*
;;st Q,:i * *'iit qj,-tnar (Ketika turun perang Badar, Abdullah

bin Jahsy dan lbnu Ummi MaWum [keduanya sama-sama butaJ

berkata, 'Wahai Rasulullah, apakoh ada keringanan bagi kami?'

Maka turunlah ayat, 'Tidaklah sama antara mu'min yang duduk

[yang tidak turut berperangJ yang tidak mempunyai udzur dengan

orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan

jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta

dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat.' Mereka itu

adalah orang-orang yang duduk yang tidak memiliki udzur. 'Kepada

masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik fsurgaJ
dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang

duduk dengan pahala yang besar dan beberapa derajat dari-Nya',
yaloi atas orang-orang yang duduk [tidak turut berperangJ di antara

kaum muloninin yang tidak memiliki udzur).

Dari kalimat, L"ji (satu derajal) hingga akhir adalah mudraj

(perkataan pariwayat yang disisipkan dalam hadits) dari perkataan

Ibnu Juraij, sebagaimana dijelaskan Ath-Thabari. Dia
meriwayatkannya dari jalur Hajjaj seperti yang dikutip At-Tirmidzi

hingga firman-Nya, *j3 (Satu derajat).

Dia juga menukil dengan redaksi, "Abdullah bin Ummi
Maktum dan Abu Ahmad bin Jahsy berkata." Inilah yang benar

tentang Ibnu Jahsy, karena Abdullah adalah saudaranya. Adapun nama

Abu Ahmad bin Jahsy adalah Abd. Dia masyhur dengan nama

panggilannya.
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Kemudian diriwayatkan dengan sanad tersebut dari Ibnu Juraij
tentang firman-Nya, :iL c,iqjt Uhi. tli ;r2.rsuX * bp;;irh iSii
;p:r $ * qil, 4 ;-yai p,i6"1xepoda masins-masins

mereka Allah menjanjikan pahala yang baik fsurgal dan Allah
melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk
dengan pahala yang besar dan beberapa derajat dari-Nya'. Dia
berkata, "Malaudnya atas orang-orang yang duduk ftidak turut
berperangJ di antara orang-orang mulonin yang tidak memiliki
udzur".). Kesimpulan tafsir Ibnu Juraij bahwa yang diungguli itu
adalah selain orang-orang yang memiliki udzur. Adapun mereka yang
memiliki udzur, maka diikutkan dalam keutamaan yang berjihad
selama niat mereka benar.' Sebagaimana yang disebutkan pada

pembahasan tentang peperangan dari hadits Anas, r; frjl f-lurll
'r'i;,:t 'ni:.? # i't il :', q'# t', y q ef (Sesungguhnya di

Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kamu menempuh satu
perjalanan dan tidak pula melewati satu lembah melainlan merela
bersama kamu, mereka ditahan oleh udzur [halanganfl.

Kemungkinan juga yang.dimaksud oleh firman-Ny4 i, ,Sdt
'le)5 

C,,-retii e Ctgt;j, (Altah melebihkan orang-orang yang

berjihad atas orang yang duduk dengan satu derajar), yalari diantara
yang tidak memiliki udzur dan selain mereka. Sedangkan finnan-Nya,
a;e ,t|ji 11{ t}i 'c-yr;it & eyt*lr ?r Siii (Kepado mosing-

masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik [surgal dan
Allah melebihknn orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk
dengan pahala yang besar dan beberapa derajat dari-Nya), yakni atas

mereka yang tidak ikut berperang dan memiliki udzur.

Hadits ini tidak menafikan keterangan dari Anas dan juga tidak
menafikan apa yang diindikasikan ayat berupa kesamaan orang-orang
yang memiliki udzur deirgan orang-orang yang berjihad, karena yang
dimaksud adalah kesamaan mereka dalam mendapatkan pahal4 bukan
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dalam pelipatgandaan pahala, sebab yang demikian terkait dengan

perbuatan. Ada pula kemungkinan amal-amal shalih yang lain juga

tergolong jihad.

Pada hadits-hadits di bab ini terdapat pelajaran yang dapat kita

ambil, di antaranya mengangkat juru tulis, dan mengikat ilmu dengan

tulisan.

"sesungguhnya orang-orang yong diwafatkan malaikat dalam

keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat

bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?' Mereka

menjawab, uAdalah kami orang-orang yang tertindas di negeri

(Mekah)'. Para malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah ita luas,

sehingga kamu dapat berhiirah di bumi ira?" (Qs. An-Nisaa' [4]:
e7)

.:i; -9-lt ,yf ;''e ,io lrtrr t ,f,)t g l;.'rzJ
oi:V €y |n,-?G /? / J;dk'+,^+|-iku
{,ik;NtiL6'oi /? at;., ;i,i6 p 4t'*i
f h' ,l- l' );t *'b',f F,',t- o'3;3J-',f Ft
,:rt r:H 3 ,W'i:Li'4 i. j'i'6ar,ry- *i
',)t itjr.Or 6,fil1 ,1.*'zkrl'*tr eli c*fr t12 ?nt ,SiG

..,r-'1r
/o.

Gtf
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4596- Muhammad bin Abdurrahman bin AI Aswad berkata,
"Diputuskan atas penduduk Madinah satu pasukan. Aku pun

mendaftarkan diri dalam pasukan itu. l-alu aku bertemu Ikrimah
(mantan budak Ibnu Abbas) dan mengabarkan kepadanya maka dia

melarangku dengan keras. Dia berkata: Ibnu Abbas mengabarkan

kepadaku, sesungguhnya beberapa orang kaum muslimin bersama

kaum musyrikin sehingga menambah jumlah kaum musyrikin
memerangi Rasulullah SAW. Lalu anak panah dilemparkan dan

mengenai salah seorang mereka hingga membunuhnya, atau dipukul
dan terbunuh. Maka Allah menurunkan,'Sesungguhnya orang-orong

yang diwafatkan Malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri'."
Al-Laits juga meriwayatkan dari Abu Al Aswad.

Keterangan:

(Sesungguhnya orang-orang yang diwafatlcan Malaikat dalam

keadaan menganiayo diri sendiri. [Kepada Merekal malaikat
bertanya, "Dalam Keadaan Bagaimana Kamu Ini?"). Demikian
disebutkan Abu Dzar. Sedangkan periwayat selainnya menyebutkan

hingga lafazh, V. rtf$ gehingga kamu dapat berhijrah di bumi

ira). Namun, semuanya tidak mengutip kata "bab".

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pada bab ini dari Abdullatr
bin Yazid Al Muqri', dari Haiwatr dan selainnya, dari Muhammad bin
Abdurahman Abu Al Aswad. Haiwah adalah lbnu Syuraih Al Mishri,
yang dipanggil Abu Zur'ah. Adapun yang dimaksud 'selainnya'

adalah Ibnu Lahi'ah sebagaimana dinukil Ath-Thabarani. Ishaq bin
Rahawaih meriwayatkan dari Al Muqri', dari Haiwah. An-Nasa'i juga

menukil dart Zakana bin Yatrya dari Ishaq, dan Al Ismaili dari jalur
Yusuf bin Musa dari Al Muqri' sama seperti itu. Keduanya (Haiwah

dan Ibnu Lahi'ah) menukil riwayat ini dari Muhammad bin
Abdurahman, yakni Abu Al Aswad Al Asadi, anak yatim Urwatr bin
Az-Zubair.
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(Pasukan). Maksudnya, mereka diharuskan keluar dalam

pasukan untuk memerangi penduduk Syam. Hal ini terjadi pada masa

Abdullah bin Az-Zubair memegang pemerintahan di Makkah.

',f F t(i t'rk" ;f F e 'j'g .rd;jr i t;u 'ot

(Sesungguhnya beberapa orang kaum muslimin [bergabungJ bersama

kaum musyrikin sehingga menambah jumlah kaum musyrikin). Di
antara mereka yang disebutkan namanya dalam riwayat Asy'ats bin

Sawwar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, adalah Qais bin Al Walid bin
Al Mughirah, Abu Qais bin Al Fakih bin Al Mughirah, Al Walid bin

Utbah bin Rabi'ah, Amr bin Umayyah bin Sufyan, dan Ali bin
Umayyah bin Khalaf.

Disebutkan bahwa mereka keluar ke Badar. Ketika mereka

melihat jumlah kaum muslimin yang sedikit, maka mereka ragu.

Mereka berkata, "Orang-orang itu telah ditipu oleh agama mereka."
Maka mereka pun terbunuh di Badar. Riwayat ini disebutkan Ibnu
Mardawaih. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij dari

Ikrimah sama seperti itu. Lalu disebutkan diantara mereka adalah Al
Harits bin Zam'ah bin Al Aswad dan Al Ash bin Munabbih bin Al
Hajjaj. Keduanya disebutkan juga oleh Ibnu Ishaq.

ii,' jlii (Maka Allah menurunkan). Demikian disebutkan

tentang sebab turunnya ayat ini. Dalam riwayat Amr bin Dinar dari

Ikrimah dari Ibnu Abb-as yygdikutip Ibnu Al Mundzir dan Ath-
Thabari disebutkan, .iiL1r o:tthi" 4t€ e rtlll'i n k ,fi |1ii og

r;€ "ty ,i,iir:Jjr ;ti "6ar, *i, )\ ?'j-'# t";y;t l#?,tt
lb r gie s;" g U ,)t6$i ,iii i "*6 

rlf"s;ry
ttr" J* u ,.,,6t'ut>ip r:yA'-i"i'fi'o'i-;At'# t?1fr ,&
u1o'P?ft ,t,.ift f.i'r it;ri? /6t ek it €,ss:i 'iP l!,s.i .yrfi(i ,e,ir (4 6 yUrt?6 a!.4:bi jr.'p ,rlp
|y i'Jpj W'i t#i ,'i:Jir.Ji U.:* (Satu kaum diantara penduduk
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Makkah telah masuk Islam namun menyembunyikan keislaman
mereka. Akhirnya merekn disuruh keluar oleh orang-orang musyrik
bersama mereka pada perang Badar. Sebagian mereka terbunuh
dalam perang itu. Makn kaum muslimin berkata, 'Mereka itu adalah
orang-orang Islam tetapi mereka dipaksa. Oleh karena itu, mintalah
ampunan untuk mereka'. Mala turunlah ayat di atas. Kaum muslimin
di Madinah menulis ayat itu untuk kaum muslimin di Makknh dan
mereka tidak memiliki udzur. Maka mereka keluar dan disusul oleh
kaum musyrikin, lalu mereka disiksa hingga mau kembali ke Malclah-
Lalu turunlah ayat, 'Dan diantara manusia ada orang yang berkata,

"Kami beriman kepada Allah", maka apabila ia disakiti (karena ia
beriman) kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai
adzab Allah'. Kaum muslimin di Madinah kembali menulis ayat itu
untuk orang-orang Islam yang masih berada di Makkah sehingga
mereka sedih. Kemudian turunlah ayat, 'Dan sesungguhnya Tuhanmu
(pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita
cobaan.' Kaum muslimin di Madinah kembali menuliskan ayat itu
untuk saudara merela di Makkah. AHirnya, mereka keluar dan
disusul lraum musyrikin, maka diantara mereka ada yang selamat dan
yang terbunuh).

1i.'l *1 .f e.:il, 'orjj (At-Laits meriwayatkan dari Abu Al

Aswad). Bagian ini dinukil dengan sanad yang maushrzl oleh Al
Ismaili dan Ath-Thabarani di kitab Al Ausath, dari jalur Abu Shalih
(uru tulis Al-Laits), dari Al-kits, dari Abu Al Aswad, dari Ikrimah,
lalu dia menyebutkannya tanpa menyinggung kisah Abu Al Aswad.

Ath-Thabarani berkata: Tidak ada yang meriwayatkan dari
Abu Al Aswad kecuali Al-Laits dan Ibnu Lahi'ah." Saya (Ibnu Hajar)
katakan, riwayat Imam Bukhari dari jalur Haiwah menolak pernyataan

ini. Riwayat Ibnu Lahi'ah juga dinukil Ibnu Abi Hatim.

Dalam kisah ini lerdapat petunjuk bahwa Ikrimah terbebas dari
pendapat Khawarij yang dinisbatkan kepadanya. Sebab di sini dia
melarang keras berperang melawan sesama kaum muslim dan
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memperbanyak jumlah yang memerangi mereka. Maksud Ikrimah

adalah Allah mencela mereka yang memperbanyak jumlah orang-

orang musyrikin meskipun hati mereka tidak menyetujui orang-orang

musyrik. Maka dia berkata, "Demikian juga engkau, janganlah

memperbanyak jumlah pasukan ini jika engkau tidak menyetujui

mereka,, karena mereka tidak berperang karena Allah."

Kalimat, '€ e (Dalam keadaan bagaimanakah lamu ini?)

adalah pertanyaan yang bersifat celaan dan cemohan. Said bin Jubair

menyimpulkan dari ayat ini kewajiban hijratr dari negeri tempat

maksiat.

20. Firman Anah, f oriijri l3q JAJi, i ;u,ilailir if
I -t 

t 

- 

t 
a-

Ylt!{-rt-y o'i1o;;-

"Kecuali mereka yang turtindas baik laHJaH alau wanita ataupun
anak-anakyang tidah mampu budoya upaya dan tidok mengetahui

jalan (antuh hijrah)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 98)

',1 ;f uf 'ju ill *iO ?nr uy, ,t& ;t *
\2

&t )J,
4597. Dari Ibnu Abbas R.lt 'Kecaali mereka yang tertindas',

dia berkata, "Adapun ibuku termasuk yang dimaafkan Allatr."

Keterangan:

(Kecaali mereka yang tertindas baik laki-laki atau

perempuan). Ayat ini menunjukkan diterimanya alasan/maaf orang

yang tertindas diantara mereka yang disebutkan. Mereka ini
disebutkan dalam ayat lain berkenaan dengan anjuran berperang demi

394 _ FATITUL BAARI



21. Firman Anah, ,::* ,!:* ?nr OGf 2'e 'frc,f hr ..r; '*,rt?

membela mereka. Hadits Ibnu Abbas ini telah disebutkan enam bab

sebelumnya.

"Mereka itu, mudah-mudahan AAah memaaJkannya Dan adalah

AAah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."

(Qs. An-Nisaa' [4]: 99)

* UV', lur [ilr ,;,;,])ir n
.:,-br;- 

"f 
';- ti);Lr'6t:t ,fi

4598. Dari Abu Salamah dan Abu Hurairatr RA, dia berkat4

"Ketika Nabi SAW shalat Isya', maka beliau mengucapkan

'samiallaahu liman hamidah', lalu beliau mengucapkan sebelum

sujud, 'Ya Allah selamatkan Aryosy bin Abi Rabi'ah, ya Allah

selamatkan Salamah bin Hisyam, ya Allah selamatkan Al llalid bin Al
lValid, ya Allah selamatlan kaum muhninin yang tertindas. Ya Allah

keraskan siksaan-Mu kepada sular Mudhar, ya Allah jadikanlah maso-

masa mereka itu peceHik seperti tahun-tahun paceklik yang teriadi

pada masa Nabi Yusuf ."

Keteransan:

(Bab firman Allah Ta'ala, "Mereka ituloh yang semoga Allah

memberi maaf atas mereka'). Demikian dalam riwayat Abu Dzar.
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Sementara dalam riwayat selainnya, "semoga Allah memberi maaf

atas mereka dan adalah Allah Maha Pemaaf dan Pengampun."

Demikian tercantum dalam riwayat Abu Nu'aim di kitab Al

Mustakkraj dan ia adalah kesalahan penyalin naskah, berdasarkan

bukti adanya pernyataan menurut versi yang benar dalam riwayat Abu

Dzar,.,Mereka itulah yang semoga Allah", dan inilah bacaan yang ada

dalam Al Qur'an.

Dalam kitab Tanqih Az-zarkasyi di tempat ini disebutkan,

"Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Lalu beliau berkata,
..Ini juga termasuk kekeliruan." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa

saya belum menemukannya dalam riwayatnya. Kemudian disebutkan

hadits Abu Hurairah tentang doa bagi orang-orang yang tertindas,

sebagaimana yang telah dikemukakan di bagian awal pembahasan

tentang memohon Hujan.

22. Firman Anah, c it yu G:li'3. t:G q'J.J]6 CG Ittl

'sJtL;l tliri oi ?1ir.r
uDan tidak ada dosa atasmu meldakhan seniota-seniatamu,iika

kamu mendapat sesuatu hesusahan koreno huian atau korena

kamu memang sahit.n (Qs. An-Nisaa' I4l: 102)

c it f q l,31:3 i,f ir5 t ?" ?nt q, r* *t f
.U-; osj J'* ,j F') !* ,Jv e?'-t,

4599. Dari Ibnu Juraij, dia berkata, Ya'la mengabarkan

kepadaku, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA, 'Jika kamu

mendapat Sesuatu kesusahan karena huian atau karena kamu memang

sakit', dia berkata, "Abdurrahman bin Auf, dia dalam keadaan

terluka."
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Keterangan:

(Bab tidak ada dosa atas kamu jika kamu mendapat kesusahan

karena hujan ......). Demikian disebutkan Abu Dzar. Sementara dalam
riwayatnya dari Al Mustamli disebutkan, "Bab firman-Nya, 'Tidak

ada dosa atas kamu...'." Kata "bab" tidak tercantum pada riwayat
selain Abu Dzar. Namun, mereka menambahkan, "Untuk meletakkan
senjata-senjata kamu jika kamu memang dalam keadaan sakit."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Muhammad
bin Muqatil, dari Abu Al Hasan, dari Hajjaj, dari Ibnu juraij, dari
Ya'la, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Hajjaj yang dimaksud
adalah Ibnu Muhammmad, sedangkan Ya'la adalah Ibnu Muslim.

osj )* i. i;:j' & i,Ss e?T C it f ,t a\i'3 iti !9
6{F gika kamu mendapatkan kesusahan karena hujan atau knmu

memang sakit. Dia berkata, "Abdurahman bin Auf, dan dia dalam

keadaan terluka). Dalam salah satu riwayat disebutkan OK tarrpa

didahului huruf wawu (j). Perkataan Ibnu Abbas adalah apa yang

disebutkan dari Abdurrahman. Kalimat, U-; o,&i (Dia dalam

keadaan terluka), maksudnya ayat tersebut furun berkenaan dengan
hal ini. Al Karmani berkata, "Ada kemungkinan pengertiannya seperti
ini. Namun, ada kemungkinan juga dikatakan bahwa Ibnu Abbas dan
Abdurrahman bin Auf berkata, "Barangsiapa yang terluka maka
hukumnya seperti itu." Artinya mereka menyamakan hukum orang
yang terluka dengan hukum orang yang sakit berdasarkan qiyas
(analogi). Atau juga karena luka merupakan jenis penyakit. Dengan
demikian, semuanya merupakan perkataan Abdurahman yang
diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang disebutkan oleh selain
Imam Bukhari menolak kemungkinan ini. Dalam riwayat Abu Nu'aim
dalam kitab Al Mustakhraj dari jalur Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari, dari
Hajjaj bin Muhammad, dia berkata, U-rz J* 'i. ,*!jt '$c uk
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(Abdurahman bin Auf dalam keadaan luka). Hal ini sangat jelas

bahwa yang mengucapkan kata "berkata" adalah Ibnu Abbas, dan

Ibnu Abbas tidak menukil hadits ini dari Abdurrahman.

"€Jt Ll rj^zs ;:1 (Kamu meletakkan senjata-senjata kamu)

Mereka diberi keringanan untuk meletakkan senjata apabila terasa

berat bagi mereka, karena sebab yang telah disebutkan berupa hujan

atau sakit. Kemudian mereka diperintah untuk tetap waspada karena

dikhawatirkan mereka lalai dan diserang musuh.

23. Firman Allah, &Ui@'#io',I:L3' ut ':tsiilr.-,;;t

:6,As.C?{'C'€*
(Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita

Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentong mereka, dan

apa yang dibacakon kepadamu dalam Al Qur'an (iuga

memfatwakan) tentang para wanita yatim'.' (Qs. An-Nisaa' [4]:
127)

',+.'€-.;.-ir' # :dt Cdrfu-1ri:e ?nr uir$.G *
l,*ik ,y'5, ja:-^:s.GUu 6,LlS3 oi ot:ft -!? it:
'oi',j'; ,9'rit ,f. & II e ^*;G qj', d't $ 

"4t,ti$ k V L, y e kX )L3 t:4;\i'oi i:F.: W.
.fir ,;; il

4600. Dari Aisyatr RA, 'Mereka minta fatwa kepadamu

tentang perempuan-perempuan. Kataknnlah Allah memberi fatwa
l<epada kamu tentang mereka -hingga firman-Nya- kamu ingin

menikahi mereka'. Aisyah berkata, "Ia adalah laki-laki yang mengurus
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perempuan yatim dan dia sebagai wali perempuan itu serta

pewarisnya. Maka dia menjadikannya sekutu dalam hartanya hingga
kebunnya. Lalu dia enggan menikahinya dan tidak suka juga bila
perempuan tersebut dinikahi laki-laki lain sehingga lakilaki itu
bersekutu dalam hartanya. Maka dia menahan wanita itu. Akhirnya
turunlah ayat ini."

Keterangan:

(Bab "Merekn meminta fatwa kepadamu tentang perempuan-
perempuan. Katakanlah Allah memberi fat*a kepada kamu tentang
mereka, dan apa yang dibacakan atas kamu di dalam Al Qur'an
tentang perempuan-perempuan yatim). Demikian disebutkan Abu
Dzar. Sementara dalam penukilannya dari selain Al Mustamli
disebutkan "Bab Mereka Minta Fatwa kepadamu". Adapun periwayat
selainnya tidak mencantumkan kata "bab".

Kalimat "Merelu minta fon*o kepadamu", yakni mencari
fatwa, yaitu jawaban atas pertanyaan tentang hal yang musykil bagi
sipenanya. Katafatwa berasal dadrkatafatiy.Dari sini diambil kata a/

fataa artinya pemuda yang kuat.

Kemudian disebutkan hadits Aisyah tentang kisatr seseorang

yang mengasuh perempuan yatimnya, lalu dia bersekutu dengannya

dalam hananya. Hal ini telatr dikemukakan di bagian awal surah ini
secara lengkap. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur As-Sudi, dia
berkata, "Jabir memiliki anak perempuan prrmannya yang tidak cantik,
namun perempuan itu memiliki harta yang diwarisinya dari bapaknya.
Adapun Jabir tidak suka menikahinya dan tidak juga mau
menikahkanya karena takut hartanya akan diambil oleh suaminya.

Maka dia bertanya kepada Nabi SAW tentang itu. Akhimya turunlatr
ayat tersebut."
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24. Firman Allah, $t-?\:i t::gs V 4"cieii;r"oyt
"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak

acuh dari suaminya.'(Qs. An-Nisaa' [al: f 28)

e.it* jt 1S:,lr l"ill' c.':'.a;11 .Lt;.."at;: ,{& i.t ,Sui

.t21i. t:)F .g:: Lf,tt ;) a y f:vjn ,*'nil |e,
Ibnu Abbas berkata, "Syiqaaq artinya perselisihan." Firman-

Nya,'manusia menurut tabiatnya adalah kikir', Dia berkata, "Hawa
nafsunya pada sesuatu yang memotifasinya untuk mendapatkannya."

Firman, 'terkatung-latung', yakni dia tidak menjanda dan tidak juga

memiliki suami. N*syuuz artinya kemaratran.

(bt?\\1 t::* V q'citeiiTr tty;1,ii; h' 'qj -^-,;y *
AF-'oi *t q #, u4 if;t ;,t'ok,tr';t,Uu

u: en1' :f u:P,,y e gyi'ct*f ,:J'Et

4601. Dari Aisyatr RA,'Jika seorang Wremryan khawatir
alcan nurytz atau silcap tidak aafi dari suaminya', dia berkata
"Seorang laki-laki yang memiliki seorang istri dan dia tidak terlalu

menginginkarmya, lalu dia ingin me,nceraikannya, maka perempuan

itu berkat4 'Aku membebaskanmu dari semua kewajibanmu padaku'.

Maka turunlatr ayat ini berkenaan dengan hal tersebut."

Keterangan:

(Jika seorang perempuan khawatir akan nusyttz atau sikap tak

acuh dari suaminya). Demikian disebutkan oleh semua periwayat

tanpa mencantumkan "bab".
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i:tl Url* :aV g;t'SA2 gmu Abbas berknta, "syiqaaq artinya

perselisihar'). Penafsiran ini dinukil dengan sanad yang maushul
oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas.
Ulama selainnya berkata, "Syiqaaq artinya permusuhan", karena
setiap yang bermusuhan berada pada satu sisi (slqq) yang menyelisihi
lawannya.

* ,rf-:p' d ^* 
SG 6pr !i-lr o1*i:> ("Manusia

secara tabiatnya adalah kikir". Dia berlata, "Yaloi hawa nafsunya
pada sesuatu yang memotifasinya untuk mendapatkannya). Penafsiran

ini juga disebutkan Ibnu Abi Hatim melalui sanad seperti diatas dari
Ibnu Abbas.

g\: ort .Jt J e | 'Nil 
lTerkatung-katung; Dia tidak

menjadi janda dan tidak juga memiliki suami)- Penafsiran ini
disebutkan Ibnu Abi Hatim dengan sanadyangshahih dari jalur Yazid
An-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,
"^1i.;!r, Ai:li (Kalian membiarkan yang lain terkatung-latung), dia

berkata, g': ;:ti 1:, J q 1 (Dig tidak meniadi janda dan tidak juga

memiliki suami).

A$. ,::;-J (Nusyuttz artinya kemarahan). Ibnu Abi Hatim

menukil dengan sanad yang maushul daijalur Ali bin Abi Thalhatr

dari Ibnu Abbas tentang firman-Ny4 t3F W.'y tie'a|:p o121li*o

seorang perempuan khawatir akan ruLyyuz dari suaminya), dia
berkata, |dt *(Yaloi kemarahan). Al Farra'berkat4'T.IusSnrz bisa

saja te{adi dari pihak istri dan juga pihak suami. Adapun yang ada di
tempat ini adalah dari pihak laki-laki."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Muhammad
bin Muqatil, dari Abdullah, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya,
dari Aisyah. Abdullah yang dimaksud adalah lbnu Al Mubarak.

FATIIT'L BAARI - 4O1



u #r'; 'al'pt t* Li<s ,1*7t ,ia pio berkata,

"seorang laki-laki yang ada padanya seorang istri dan dia tidak

menginginkannya".). Maksudnya, dalam hal kecintaan, pergaulan, dan

tinggal bersama.
t- 'U'djJ;ri ,jF (Perempuan itu berkata, "Akut e€.v

membebaskanmu dari semua kewajibanmu terhadapku").

Maksudunya, engkau boleh meninggalkanku tanpa harus

menceraikanku.

U.t eUYi lUot o turunlah ayat berkenaan dengan itu). Abrt

Dzar menambahkan dalam riwayatnya dari selain AI Mustamli, :,
st-Pl\1 t:* V ,t civ iryr (Jika seorang perempuan khawatir

akan nusyuz atau sikap tidak acuh suaminya). Dari Ali disebutkan,

$ y Y w.;-tt e lry,tirw tF,tt),'+'otk afAt,llu'J

?i ii (Ayat ini turun berkenaan dengan perempuan yang menjadi

istri seorang laki-laki, dan dia tidak suka berpisah dengan laki-laki

tersebut, maka keduanya pun mengadakan perdamaian/kesepal<atan,

bahwa laki-laki itu mendatanginya setiap tiga hari atau empat hari).

Al Hakim meriwayatkan dari jalur Ibnu Al Musayyab dari

Rafi'bin Khadij, 'ej$ ,* 4t ;i ,*p W Up ,if;'A;U€ 
^fi

1i i ,W,,j ,r*tr,Uul ,?*s 'ti+r, -'ot,q 
jd "i t1iiit

rif tli lSes ungguhnya dia beristrikan seorang perempuan, lalu dia

menikah lagi dengan serorang gadis, maka dia lebih mengutamakan

gadis itu daripada istrinya yang pertama. Akibatnya, istrinya yang

pertama berselisih dengannya dan dia pun menceraikannya. Setelah

itu dia berkata kepada perempuan itu, "Jika engkau mau aku akan

rujuk kepadamu dan engkau harus bersabar." Perempuan itu berkata,

"Rujuklah kepadaku." Dia rujuk kepadanya namun perempuan itu

tidak bisa bersabar. Maka dia menceraikannya kembali). Dia berkata,
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"Itulah perdamaian yang sampai kepada kami bahwa Allah
menurunkan ayat ini berkenaan dengannya."

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Simak, dari ikrimah, dari Ibnu

Abbas, dia berkata, f ,Ljrli Pt y ir' .,ta Ct W',A- oi'as';'+
Llr :y d'F ,Jtii er.a, €'i ,frti ,rJik (saudah khawatir

diceraikan Rasulullah. Maka dia berkato, 'llahai Rasulullah,
janganlah engkau menceraikanku, dan jadikanlah hariku untuk

Aisyah'. Rasulullah SAW melalatkannya. Maka turunlah ayat ini).Dia
berkata, "Hadits ini hasan gharib."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ia memiliki riwayat pendukung

dalam kitab Shahih Bukhari -dan Shahih Muslim dari hadits Aisyah
tanpa menyebutkan turunnya ayat.

25. Firman Auah, )6, q+i,t' lril' t 'qr:Llt'tt1

"sesungguhnya orang-o*ng 
^unofi* 

in (ditempathan) pda
tinghoan yang paling bowah dari nerako.n

(Qs. An-Nisaa' [4]: 145)

a..C*6.,
Ibnu Abbas berkata, 'Yakni ,.ruLu

artinya lubang di bawatr tanah."

JLi1t& it lvj
paling U"*"fr. Nafaqan

?a r'rL ?$ ;- d.L;a

1' G'# o$'u$l'

,l' l* * e(? :Ju y<tt *
f fi .v 'at;trr Jii u ,io'"i
!\Ui eegr ity :Jy. hr Lt
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d.6 
j ,t\r.>i',i"r,l' it Va o-.nt yt g. *L 'r-Vj

't{ 'i (, J?'$'t ^E-.b ;r'*.? ,*L'Jt- ,'^*G GAu

'# hr irl ,t;6 ; ;&tp ryits i; e'arAt'S;l
4602. Dari Al Aswad, dia berkata, "Kami berada dalam majlis

Abdullah. Lalu Hudzaifah datang hingga berdiri pada kami dan

memberi salam kemudian berkata, 'Sesungguhnya kemunafikan telah

diturunkan kepada kaum yang lebih baik daripada kalian'. Al Aswad

berkata, 'Maha Suci Allah, sesungguhnya Allah berfirman; "Orang-

orang munafik itu (ditempatkan) pada bagian paling bawah dari
neraka". Abdullah tersenyum dan Hudzaifah duduk di salah satu sudut

masjid. Abdullah berdiri dan satrabat-sahabatnya pun berpencar. Lalu

Hudzaifah melempariku dengan kerikil dan aku pun mendatangi.

Hudzaifah berkata, 'Aku takjub dengan tertawanya, dan dia telah

mengetahui apa yang aku katakan. Sungguh kemunafikan telah

diturunkan pada kaum yang mana mereka lebih baik daripada kamu,

kemudian mereka bertaubat, maka Allah menerima taubat mereka'."

Keteransan Hadits:

(Bab Sesungguhnya orang-orang munafik itu [ditempatkanJ
pada bagian paling bawah dari nerakn). Demikian disebutkan Abu
Dzar. Sementara selainnya tidak menyebutkan kata "bab".

;r1r S*i :st* jt Srii lnnu Abbas berkata, "Nereka paling

bawah"). Ibnu Abi Hatim menukil dengan sanad yang maushul

(bersambung) dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, dia

berkata, tthr'$l'i Jilli 'lritst pla-nark al asfal artinya tempat paling

bawah di neraka). Para ulama berkata, "Adzab orang-orang munafik

lebih keras daripada adzab orang kafir, karena dia memperolok-olok

agama."
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t; titi (Naf"q artinya liang di bawoh tanah). penafsiran ini

dinukil dengan sanad yang maushul oleh Ibnu Abi Hatim, dari jalur
Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas. Kata ini tidak terdapat dalam
surah An-Nisaa', tetapi ada dalam surah Al An'aam. Barangkali letak
kesesuaian penyebutannya di tempat ini adalah sebagai isyarat tentang
kata nifuaq. Karena nifaaq (kemunafikan) adalah menampakkan
sesuatu selain apa yang ada dalam batin, demikian menurut Al
Karmani. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang mereka
sebutkan bahwa kata nifuaq berasal dari kata an-naajiqa', artinya
lubang Yarbu' (marmut). Dikatakan juga ia berasal dari kata ndaq,
yaitu lubang dalam tanah. Demikian disebutkan dalam kitab An-
Nihoyah.

Imam Bukhari menyebutkan hadits di bab ini dari Umar bin
Khaththab, dari bapaknya, dari Al A'masy, dari Ibratrim, dari Al
Aswad. Ibratrim yang di maksud adalah An-Nakha'i dan Al Aswad
adalah pamannya, yaitu Ibnu YazidAn-Nakha'i.

lt * yb €G? 6amt berada datam majtis Abduilah). yatmi

Ibnu Mas'ud.

'A-ir;ei (Hudzaifah daang).Dia adalah Ibnu Al yaman.

e f ii ,* 'Otahr Sli A firrfoq tetah diturunkan kepada

kaum yang lebih baik daripada kalian). Maksudny4 mereka diuji
dengannya. Mereka adalah termasuk kelompok sahabat, maka mereka
lebih baik daripada kelompok tabi'in. Namun, Allah menguji mereka,
maka mereka pun murtad dan nifaq hingga hilang kebaikan mereka.
Lalu diantara mereka ada yang bertaubat, maka kebaikan kembali
kepadanya. Maksud Hudzaifatr adalah hendak memperingatkan
mereka yang diajaknya berbicara dan mengisyaratkan kepada mereka
agar tidak terpedaya, karena hati manusia bisa berubah. Dia
mengingatkan mereka agar tidak keluar dari keimanan, karena amal
perbuatan itu dinilai yang terakhir. Dia menjelaskan pula kepada
mereka bahwa meskipun mereka berada dalam puncak keimanan,
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tetap saja tidak patut bagi mereka merasa aman daripada berbuat

makar kepada Allah. Sebab kelompok yang sebelum mereka -yaitu

sahabat- adalah lebih baik daripada mereka, meski demikian ada

diantara mereka yang murtad dan menafik. Tentu saja generasi yang

tingkatannya lebih rendah dari mereka lebih mungkin mengalami hal

serupa.
\ r.. ,c..int r# 'r1^i$ (Abdullah tersenyum). Seakan-akan dia tersenyum

karena iakjub akan kebenaran perkataan Hudzaifah.

gU7 $eliau melempariku). Yakni Hudzaifah melempar Al

Aswad untuk memanggilnya agar mendekat.

* ,t'+ @ku takjub akan tertawanya). Yakni sikapnya

yang hanya tertawa. Kalimat, "Dia telah mengetahui apa yang aku

katakan", yakni dia memahami maksudku dan mengetahui bahwa itu

adalah benar.

eft i' ;A ,ri.S t Kemuaian mereka bertaubat, maka Allah

menerima taubat mereka). Yakni kembali dari kemunafikan.

Hadits Hudzaifah memberi faidah bahwa kufur, iman, ikhlas,

nifaq, semuanya berada dalam ketetapan Allah dan iradah (kehendak)-

Nya. Sementara firman Allah dalam surah An-Nisaa' [4] ayat 146, 'r!

ryilt t \tG ! e: t*irb tu. ryL-o,bt1 rtl,i-|yrri6 i,.iir (Kecuati

orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang

teguh pada [agamal Allah dan tulus ikhlas [mengerjakan] agama

mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang

yang beriman) memberi faidah bahwa taubat orang-orang zindiq

adalah sah dan diterima. Ini merupakan pendapat jumhur ulama.

Karena ia dikecualikan dari orang-orang munafik dalam firman-Nya,

'sesungguhnya orang-orang munafik (ditempatkan) pada bagian

paling bawah daripada neraka'. Penetapan dalil seperti ini telah

dikemukakan sekelompok ulama, diantaranya Abu Bakar Ar-Razi

dalam kitab Ahkam Al Qur'an-
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\'* C,* i' i" * ftt *j 
"a-' c z " o . "; (r,r|i-tf ;tr,-f ,l .-,tl- o- ,

..4, r2
-il,r t\l_' -

Jti a ,lu';^,'t f iu' ;* dt * ,eht €..r r;-; ,sri e
.;k'"b ;, ;;;- u ;*,1

26. Firman Allah,

"sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu -hingga
firman-Nya- Yunus, Harun dan Sulaiman."

(Qs. An-Nisaa' [4]:163)

,jc'{j y

4603. Dari Abu Wa'il, dari Abdullah, dari Nabi SAW beliau

bersabda, *Tidak patut bagi seseorang untuk mengatakan, 'Aku lebih

baik daripada Yunus bin Matta'-"

4604. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Barangsiapa mengatakan, 'Alru lebih baik daripada Yunus

bin Matta', maka dia telah dusta."

Keterangan Hadits:

(Bab firman-Nya, "Sesungguhnya Kami telah memberikan

wahyu kepadamu sebagaimana Kami wahyukan kepada Nuh -hingga
firman-Nya- Yunus, Harun, dan Sulaiman). Demikian disebutkan Abu

Dzar. Lalu dalam riwayat Abu Al Waqt terdapat tambahan, q qtj
o.y.{Oo" para Nabi sesirdahnya). Adapun yang lainnya adalah sama.
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Hanya saja para periwayat selain Abu Dzar tidak mencantumkan kata

"bab".

y\ *-6 (Tidaklah patut bagi seseorang). Dalam riwayat Al

Mustamli dan Al Hamawi disebutkan, ql (Bagi seorang hamba).

,i9- d r-- tli :$\ oi ((Jntuk mengatakan, 'Aku lebih baik

daripada Yunus'.). Kemungkinan yang dimaksud adalah "tidak patut

bagi seseorang mengatakan dirinya lebih baik daripada Yunus bin

Matta". Namun, mungkin juga yang dimaksud, "Aku" adalah

Rasulullah sendiri. Beliau mengucapkannya untuk berendah hati'.

Tetapi hadits Abu Hurairah -yang kedua pada bab di atas-

menunjukkan bahwa kemungkinan yang pertama lebih tepat.

aJS '"$ (Maka dia telah berdusta). Yakni jika dia mengatakan

demikian tanpa keterangan wahyu. Hal ini telah dikemukakan pada

pembahasan tentang cerita para nabi. Saya rasa penjelasan itu sudah

cukup sehingga tidak perlu diulangi kembali di tempat ini.

27. Firman Auah, A'$^3tt otajySr ,J 6i i' ,I u,r;u-
uiqtslp o\Ql- $i ltv,'.ibr.qq *iiliditi

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah,

'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): iika
seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan

mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang

perempuan itu seperdaa dari harta yang ditinggalkannya, dan

saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara

perempuan), jika ia tidak mempunyai annk'." (Qs. An-Nisaa' [4]:
176)

',-3r';k V'):r>i'f', .Ul 'riLi ;;'l o ti>stt.
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Al Kalalah adalah orang yang tidak diwarisi oleh bapak atau

anak. Kata itu merupakan bentuk mashdar dari kata takallalahu an-
nas ab (nasabnya memprihatinkan).

eir; U7 ;ry rl :Ju &?nr *irirlt'u; ,t Jl€j *
.@jkx->U; -^,1 ,rij

46E5.Dari Abu Ishaq, aku mendengar Al Bara' ne U"rtu,u,
"Surah terakhir yang turun adalah Baraa'ah dan ayat terakhir turun
adalah " Mereka minta fanua kepadamu" ."

Keteransan Hadits:

(Bab "Mereka minta frt*o kepadamu [tentang kalalahJ
katakanlah Allah memberi fanaa kepada kamu tentang Kalalah). Dia
mengutip ayat hingga firman-Nya, iii tl: 'i;J- V oy Wfa saudara

perempuan itu tidak memiliki anak). Adapun kata "bab" tidak
tercantum pada selain Abu Dzar. Maksud firman-Nya,"Mereka minta

fotwo kepadamu", yakni tentang hukum waris kalalah. Hal ini sengaja

dihapus dari kalimat karena konteks kalimat telah menunjukkannya,
yaitu firman-Nya, "Katakanlah Allah memberi fatwa kepada kamu
tentang Kalalah."

;t ii'',ti ii-i ;,; zil3l6 (At Kalalah adatah orang yang tidak

diwarisi baik oleh bapak maupun anak).Ini adalah perkataan Abu
Bakar Ash-Shiddiq. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya darinya.
Begitu juga pendapat mayoritas ulama di kalangan sahabat dan tabi'in
serta generasi sesudah mereka. Abdunazzaq meriwayatkan dari
Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari Amr bin Syarahbil, dia berkata, "Aku
tidak melihat mereka melainkan telah sepakat atas hal itu." Pernyataan
ini sanadnya shahih. Amr bin Syuratrbil adalah Abu Maisarah,
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termasuk tabi'in senior dan masyhur dengan nama panggilannya

daripada namanya.

iAr '$* n "sU g', (a adalah mashdar dari kata

'takallalahu an nasab). Yakni keadaannya nasabnya memprihatinkan.

Ulama selainnya berkata, "Seakan-akan ia mengambil dari kedua

sisinya, yaitu dari sisi anak dan bapak, sementara ia tidak memiliki

satupun di antara keduanya. Ini adalah perkataan para ulama Bashrah.

Mereka berkata, "Ia diambil dari kata ikliil (lingkaran/mahkota)

seakan para ahli waris mengelilinginya sementara ia tidak memiliki

bapak maupun anak. Pendapat lain mengatakan ia berasal dari kata,
*Kalla Yakillu". Dikatakan, "Kallat Ar-rahim", yakni hubungan

nasabnya telah jauh. Sebagian berpendapat bahwa Kalalah adalah ahli

waris selain anak. Ad-Dawudi menambahkan, "Dan anak daripada

anak." Ada pula yang mengatakan dia adalah ahli waris selain bapak.

Sebagian lagi berkata, "Mereka adalah para saudara laki-laki." Lalu

ada yang berkata, "Mereka adalah para saudara laki-laki dari pihak

ibu." Al Azhai berkata, "Mayit yang tidak memiliki bapak dan anak

dinamakan Kalalah, ahli waris juga dinamakan Kalalah, begitu juga

warisan dinamakan Kalalah." Atha' berkata, "Kalalah adalah harta."

Sebagian lagi berkata, "la adalah ketetapan yang wajib." Ada pula
yang mengatakan, "Ia adalah ahli waris dan harta." Kemudian

sebagian berkata, "Ia adalah anak-anak paman dan yang seperti

mereka." Pendapat lain mengatakan, "Ia adalah Ashabah (kerabat)

meskipun jauh." Dan masih ada pendapat-pendapat selain itu. Oleh

karena banyaknya perbedaan tentang ini maka dinukil melalui jalur
shahih dari Umar bahwa dia berkata, "Aku tidak mengatakan sesuatu

tentang Kalalah."

1ai>t3r e"#i,tr li wt*s*i ! ;ti a"t;. dj \t, fi
(Surah terakhir turun adalah Bara'ah dan ayat terakhir turun adalah
'Mereka minta fatwa kepadamu [tentang kalalahJ'. Katakanlah,
'Allah memberi fatwa kepada kamu tentang Kalalah). Pembahasan

tentang ayat yang terakhir turun telah dikemukakan ketika
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membicarakan tafsir surah Al Baqarah. At-Tirmidzi menukil dari jalur
Abu As-Safr dari Al Bara', dia berkata,'JT :e iiid,l ! q\ (Ayat

yang terakhir turun dan perkara yang terakhir turun). Lalu dia
menyebutkannya.

An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia
berkata, ,*i y Xo' o,; yt lyl',P'Fn ,:\fi '€ *.,*: L:iGfr
'j *i i,lri yuur.Ji :;,;i,j,i t;:riu, g.,?\ e-ji kt Jb,U,sn
u.'t\ v Sl1i?ll o1 ,'ii '*jU c,els 16l r , jrl6 p yt i 4;
1r3' e'#-ii'r .ti u;r*; d ".1' :yuli :\a Ja 16' $s @ru

menclerita sakit, maka Rasulullah SAW masuk kepadaku. Aku berkata,
'Wahai Rasulullah, apakah aku berwasiat sebanyak sepertiga untuk
saudara-saudara perempuanku?' Beliau bersabda,'Berbuat baiklah'.
Aku berkata, 'Setengahnya?' Beliau bersabda, 'Berbuat baiklah'.
Kemudian beliau keluar lalu masuk kepadaku dan berkata, 'Aku kira
engkau tidak akan meninggal karena sakitmu ini. sesungguhnya Ailah
telah menurunkan oyat dan menjelaskan apa yang didapatkan oleh
saudara-saudara perempuanmu, yaitu dua pertiga'. Maka Jabir
berkata, 'Ayat ini turun berkenaan dengan dirilat, yaitu'Mereka minta

fatwa kepadamu. Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepada kamu
tentang Al Kalalah'.).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurut saya ini adalah kisah yang
lain tentang Jabir selain yang ada di awal tafsir surah An-Nisaa'. Hal
itu telah saya jelaskan pada pembahasan awal surah ini.

Ad-Dawudi berkata, "Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa
saudara perempuan mewarisi bersama anak perempuan. Berbeda
dengan pandangan Ibnu Abbas, dia berkata, 'saudara perempuan tidak
mewarisi kecuali jika tidak ada anak perempuan, berdasarkan firman
Allah, "'>>i'ii"{r'd''.,J '';16"i:-rrt 

ll(lttea seseorang meninggal dan dia

tidak memiliki anak dai memiliki saudara perempuan). Dia berkata,
"Dalil untuk menolak pendapat Ibnu Abbas terdapat pada lanjutan
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alat,"i'2 t4) i* til.Wl"'*'s (Dan dia mewarisi saudara perempuan

itu .jika tidak ada anak bagi saudara perempuannya). Hal ini akan

dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan tentang warisan'
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'aaY6-'
5. SURAH AL MAA'IDAH

t.j; <il' *rr i,, **^ G{rk e> .rt- 6Lr_2 G;)
e;;i.i,Lir ir;'tt ,ifi'su, ,"{'r',1i;rt1 J^x 1i;; .i'

fi 
=Y'1, 

l;'si ol'Pr ,1\t'r*It .e:tti:,

Hurum bentuk tunggalnya haraam. Fabimaa naqdhihim: Dengan
sebab pelanggaran merekh. Allatii Kataballaahu, yakni yang
dijadikan Allah. Tabuu'u artinya memikul. Daa'irah artinya
putaran. Ulama selainnya berkata, ,,Al lghraa' artinya
penguasaan. Ujuurahunna artinya mahar Mereka. Al Muhaimin
artinya yang terpercaya. AI Qur'an adalah
mempercayai/membenarkan kitab-kitab sebelumnya.

Keterangan:

(Bismillaahirrahmaanirrahiim. Surah Al Maa'idah). Lafazh
basmalah tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Kata al maq'idah
adalah fa'il (subjek/pelaku) namun bermakna maful (objek), artinya
yang dihidangkan kepada pemiliknya. Hal ini akan dijelaskan lebih
lanjut.

itf tillzr1G;'Ci:l> (Dan kamu dalam keadaan ihram. Bentuk

tunggal kata hurum adalah haraam). Ini adalah perkataan Abu
Ubaidah. Dia menambahkan, "Hdraam artinya mufurim (mengenakan

ihram)." Mayoritas ulama membacanya hurum, namun Yahya bin
Watsab membacanya hurm seperti kata rusul dan rusl.
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|*, (e;eii $) (Mata fKami lakukan terhadap mereka

beberapa tindakanJ, disebabkan mereka melanggar perjanjian itu,

yakni dengan sebab pelanggaran mereka). lni adalah penafsiran

Qatadah sebagaimana diriwayatkan Ath-Thabari dari jalurnya.

Demikian juga dikatakan Abu tlbaidah, 'n*, (@ $), Vakni

"# (Dengan sebab pelanggaran mereka). Dia berkata, "orang

Arab menggunakan kata "maa" dalam pembicaraan mereka untuk

penekanan

rhr :5 ,;!t1 lYang dituliskan Allah). Yakni yang ditetapkan\,\l-

Allah. Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al
Maa'idah [5] ayat 21,'# irr' r-f gy A:.tt,it ;a;\t titLit 7'eil @ai

kaumku, masuklah ke tanah suci [Palestinal yang telah ditulisknn

[ditetapkanJ Allah bagimu), yakni ei $ it|h (Ditetapkan dan

ditentukan Altah untuk kamu).Dari Ibnu Ishaq disebutkan , "€i'a-<'S

€ *t (Dituliskan untuk kamu, yaloi dihibahkan untuk kamu).

Riwayat ini dikutip Ath-Thabari. Dia meriwayatkan dari jalur As-Sudi

bahwa maknanya adalah memerintahkan. Ath-Thabari berkata,

"Maksudnya ia ditentukan untuk dijadikan tempat tinggal oleh Bani

Isaril.
l, . . | ,.

]^t: 1ty1 (abu'u artinya tahmilu [membawaJ). Abu Ubaidah

berkata tentang firman Allah dalam surah Al Maa'idah [5] ayat Zg, ,il

$ qUr;* 'oi 

"'-tl 
(Sesungguhnya aku ingin engkau memikul

dosaku dan dosamu). Yakni y, ii $i lZngkau membawa

dosalu dan dosama). Dia berkata, "Di sana terdapat makna lain bagi

kata tabuu'u, yaitu mengakui. Namun, ini bukan yang dimaksud di

tempat ini.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Mujahid, dia berkata, f
";'oi i,;f, yakni €ti |!# |* o'6J l:1 lXesalahanmu dan dosa
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karena menumpahkan darahku menjadi tanggunganmu). Dia berkata,

"Mayoritas ulama berpendapat bahwa maksud kata itsmi (dosaku)

adalah dosa karena membunuhku. Namun, ada kemungkinan juga

tetap dipahami dalam konteks yang umum, mengingat pembunuhan

itu menghapus dosa-dosa orang yang dibunuh, lalu dipikulkan kepada

orang yang membunuh jika dia tidak memiliki kebaikan yang dapat

digunakannya untuk menutupi dosa-dosa onmg yang dibunuh.

tJJ,..Ilr irp, ,ep'SAi (Jlama selainnya berkata: Al lghraa'

artinya penguasaanl. Demikian tercantum dalam naskah yang sempat

saya teliti. Saya tidak tahu siapa ulama yang lain itu, karena tidak ada

keterangan sebelumnya tentang penukilan dari seorang pun. Hanya

saja kalimat "ulama selainnya berkata" tidak tercantum dalam riwayat

An-Nasafi, dan sepertinya itu yang lebih benar. Namun, mungkin juga

maknanya adalah "selain mereka yang menafsirkan -seperti yang telah

terdahulu- berkata".

Dalam riwayat Al Ismaili dari Al Farabri 
-yang 

dinukil
dengan cara ijazaft (pemberian izinF disebutkan, "Ibnu Abbas

berkata, 'Makhmashah artinya kelaparan'. Ulama selainnya berkata,

'Al lghraa' artinya penguasaan'." Dalam naskatr lain, penafsiran

makhmashcft tercantum dalam naskah lain sesudah ini, dan Ibnu Abi
Hatim menukilnya dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Demikian juga penafsiran yang disebutkan Abu Ubaidah.

Kesimpulannya, penyusunan letak penafsiran lafazh-lafazh dalam
kitab ini baik yang didahulukan maupun diakhirkan banyak

dipengaruhi oleh para penyalin naskah Shahih Bukhari sebagaimana

telah kami ingatkan berulang kali. Namun, pada umunmya hal itu
tidak menimbulkan persoalan yang besar.

Penafsiran kata ighraa' dengan makna penguasaan merupakan
penafsiran yang merujuk kepada konsekuensi kata ighraa'itu sendiri,

karena hakikat kata ighraa' seperti dikatakan Abu Ubaidah adalah

mempedaya untuk membuat kerusakan. Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari jalur Mujahid tentang firman-Nya, QVA, diu
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berkata, (iji 6ami timbulkan). Namun, ini adalah penafsiran yang

tercantum dalam ayat lain.

;pjt4, '$)ii ((Jjuurahunna, artinya mahar mereka). Ini

adalah penafsiran Abu Ubaidah.

'"Li cg ;t * pf iijir .6\, 'Sr (At Muhaimin artinyu

yqng terpercaya. Al Qur'an artaiol,'mempercayai/membenarkan

setiap kitab sebelumnya).Ibnu Abi Hatim menyebutkan dari jalur Ali
bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah dalam surah

Al Maa'idah [5] ayat 48, & W)dia berkata , qg y *;y( iit'ir
'lj3 (Al Qur'an mempercayai/membenarkan semua kitab sebelumnya).

Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur Arbadah At-Tamimi, dari

Ibnu Abbas tentang firman Allah ^5O Wj, dia berkata, ^Jt U',
(mempercayainya\.

Ibnu Qutaibah bersama sebagian ulama berkata, "Muhaimin

berasal dari kata aiman yang mengacu pada pola kata maf il. Huruf
hamzah pada kata aiman diubah menjadi ha' sehingga menjadi

muhaimin. Namun, pemyataan ini dingkari oleh Tsa'lab hingga dia

menyatakan kafir bagi orang yang mengatakannya. Sebab al
muhaimin termasuk asma'ul husna. Sementara asma'ul husna tidak
boleh diucapkan dalam bentuk tasghir. Maka yang benar ia adalah asli

bukan dibentuk dari kata lain. Makna dasar haimanah adalah

memelihara dan mengawasi. Dikatakan, haimanah fulan ala fulan,
artinya si fulan menjaga dan mengawasi si fulan. Orang yang

mengawasi itu bisa disebut muhaimin. Abu tlbaidah berkata, "Dalam

bahasa Arab hanya ada 4 bentuk kata seperti ini, yaitu mubaithir,

musaitir, muhaimin, dan mubaiqir.

,4 ,? :e e d> q',rb'.&iU ;.ti';st eG ,:o6r'J,6t

<if iJ( 6j',I*)r: irs'3lJt lSufyan berkata, *Tidak ada di dalam Al

Qur'an ayat lebih keras bagiku daripada firman-Nya, 'Kamu tidak

416 - FATIIUL BAARI



dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-
ajaran Taurat, Injil dan Al Qur'an yang diturunkan kepadamu.").
Maksudnya, siapa yang tidak mengamalkan apa yang diturunkan
Allah dalam kitab-Nya, maka dia tidak dipandang beragama.

Konsekuensinya, barangsiapa yang lalai/merusak sebagian yang
fardhu berarti dia telah lalai/merusak semuanya. Oleh karena itu,
Sufyan berkata, "Inilah yang paling berat dibanding yang lainnya."
Kemungkinan juga hal ini termasuk sikap terus menerus dalam
kebatilan yang ada dalam diri Ahli Kitab.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan

dengan sebab yang khusus. Dia menukil dengan sanad yang hasan

dari jalur Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, U.',!n;E
-,rft et;.ty,P ofi'ey'5i|,:;t[ :rjrii "r91r nbG:..i!lr
\i;i sii ,u.EVyi o q'g'#r.,-* ,jri iV tA'+;rrrrt:r:$, C

- r.)j +'uT ti',il,t g4, ,i q4l €\:'t.ct rlf 
'rjri .:o'rl3*i

fu1' :f h SJii * (Malik bin Ash-Shaif dan sekelompok ruhban [ahli
ibadah di lralangan YahudiJ datang dan berkata, 'llahai Muhamryad,
bukankah engkou mengalu bahwa engkau berada diatas millah

[agamal lbrahim dan beriman kepada apa yang ada dalam kitab
Taurat serta bersalcsi bahwa ia adalah benar?' Beliau menjawab,
'Benar, alran tetapi kalian menyembunyiknn apa yang kalian
diperintah untuk menjelaskannya. Aku berlepas diri dari apa yang
kalian buat-buat'. Mereka berlwta, 'sesungguhnya kami komitmen
dengan petunjuk serta kebenaran yang ada di tangan lrami, dan kami
tidak beriman kepadamu serta apa yang engkau bawa'. Maka Allah
menurunkan ayat ini).

Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud 'apa yang
diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu' adalah Al Qur'an.
Penafsiran ini dikuatkan oleh firman Allah dalam ayat sebelu^ry^, ji
'ei l tir.\ -!I Sr $$ tlir, qrdt Jii li (sekiranya Ahri Kitab
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beriman dan bertahua -hingga firman-Nya- niscaya mereka akan

maksn dari atas mereko)-

Catatan

Sufyan yang disebutkan disini dalam sebagian naskah

dikatakan bahwa dia adalah Sufyan Ats-Tsauri. Namun, saya belum

menemukan keterangan tersebut dinukil dengan sanad yang maushul

hingga saat ini.

-rLj 
V qqj if; (Syariat dan manhaj artinva jalan dan

sunnah). Hal ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang iman.

Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al Maa'idah

[5] ayat 4g, VW\s b't '8 tiir, "JSJ (Jntuk tiapaiap umat cliantara

kamu, Kami berikan aturan dan jalan terang), "Syir'ah adalah

sunnah, dan minhai adalah jalan terang."

2. Firman Allah, p: fl'c.l;Si 1';t

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu Agamamu"'

(Qs. Al Maa'idah I5l:3)

,g& i.t',Sv':

Ibnu Abbas berkata, "Makhmashah artinya majaa'ah

(kelaparan)."

'av oW ,1.,/
a- a . 4'k ,lt-ii l-t--c

t
Z.9lt-,o.,.

$ z ,C .-4-a^*,

g:v c
66.i.;i)

t* d';';'^,1 usi'-* &\,A,!it
,J, ,u;l G?, uil',* 'nL<) ;\
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i t t.
alJl Jr)

L$i,j
4606. Dari Thariq bin Syihab, "Orang-orang yahudi berkata

kepada LJmar, 'Sungguh kalian membaca satu ayat sekiranya ayat itu
turun pada kami bangsa Yahudi, sungguh kami akan menjadikannya
sebagai hari raya'. Umar berkata" 'sungguh aku mengetahui
bagaimana dan dimana ia turun serta dimana Rasulullah sAw berada
saat ia turun; Pada hari Arafah, dan sungguh demi Allah kami berada
di Arafah." Sufyan berkata, "Aku ragu apakah itu adalah hari Jum'at
atau bukan, 'Pada hari ini telah Afu sempurnakan bagimu
agamamu'."

Keterangan:

(Firman Allah, "Pada hari ini telah Aku sempunakan untuk
kamu agama lmmu"). Lafazh'bab' tidak tercantum dalam riwayat
selain Abu Dzar.

t_,... !- ," _zbta, -aa;*, :st*'at Stj pnu Abbas berkata, ,,Makhmashah

artinya kelaparan'). Demikian tercantum pada selain Abu Dzar di
tempat ini sebagaimana yang telatr disebutkan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pada bab ini dari
Muhammad bin Basysyar, dari Abdurratrman, dari Sufyan, dari eais,
dari rhariq bin Syihab. Abdurrahman yang dimaksud adalah Al
Mahdi. Sedangkan Qais adalatr Ibnu Muslim.

31ijr Uiri (Orang-orang yahudi berkata). Dalam riwayat Abu

Al Umais dari Qais pada pembahasan tentang iman disebutkan, W;bi

)td, 4 (Sesungguhnya seorang lakiJaki dari kalangan yahudi).

Namanya telah disebutkan di tempat itu, yaitu Ka,ab Al Ahbar.
Mungkin juga ketika periwayat menyebutkan penanya secara tunggar,
maka maksudnya adalah orang yang bertanya secara khusus. Adapun
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jika disebutkan dalam bentuk jamak, maka maksudnya adalah mereka

yang sependapat dengan si penanya. Lalu sifat ini dinisbatkan kepada

Ka'ab untuk menyatakan bahwa dia mengajukan pertanyaan itu

sebelum masuk Islam, sebab dia masuk Islam pada masa khilafah

Umar bin Khaththab, menurut pendapat yang masyhur.

peringkasan. Pada pembahasan tentang iman telah disebutkan melalui

jalur lain dari Qais bin Muslim, ... {T 'rti ,'* Sui llJmar berakta, 'Ayat

yang mana...')."

Uli ;-ii Uli * (Bagaimanq dan dimana ia diturunkan).

Dalam riwayat Ahmad dari Abdurrahman bin Al Mahdi disebutkan,

Uli it-ieii Uli'eP @ogoimana ia diturunkan dan pada hari apa

ia diturunkan). Dari sini tampak bahwa tidak ada pengulangan dari

kata'haitsu' dan'aina', karena salah satunya menunjukkan tempat

dan lainnya menunjukkan waktu.

if t;- ,i1l q Pt y h, .,r; i' J*.)$-ij (Dan dimana

Rasulullah SAI( saat ia diturunkan. Pada hari Arafah). Demikian

tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun pada riwayat selainnya

menggunakan kata o1 Getika) sebagai ganti e+ (saat). Dalam

riwayat Ahmad disebutkan , ,Lili q *t * n, e lt J?3 j;it
i* t;-U1t pon dimana Rasulullah SAW saat ia diturunkan, yaitu

diturunkan pada hari Arafah), yakni terdapat pengulangan kata dli
(diturunkan). Demikian juga dinukil Imam Muslim dari Muhammad

bin Al Mutsanna, dari Abdurrahman, pada kedua tempat itu.

iV i', til., (Sesungguhnya kami demi Allah berada di

Arafah). Demikian dinukil semua p.enwayat. Sementara dfam riwayat

Ahmad disebutkan, $f 4rt *t y &r tb rirr J':.ji (Dan

Rasulullah SAW wukuf di Arafah). Imam Muslim juga menukil

riwayat yang serupa. Demikian pula diriwayat Al Ismaili dari jalur
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Muhammad bin Basysyar dan Bundar (guru Imam Bukhari dalam
riwayat ini).

f ii ^*iir ?i o€ 'Alii 6aru ragu apakah hari Jum,at atau

bukan). Pada pembahasan tentang iman telah disebutkan melalui jalur
lain dari Qais bin Muslim, penegasan bahwa saat itu adalah hari
Jum'at. Penegasan serupa akan dinukil juga dari riwayat Mis'ar, dari

Qais, pada pembahasan tentang berpegang kepada Al Qur'an dan

Sunnah.

Pada pembahasan tentang iman disebutkan juga penjelasan

kesesuaian jawaban Umar dengan penanya untuk menjadikannya
sebagai hari raya. Dia mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan di
Arafah pada hari Jum'at. kesimpulannya, bahwa pada sebagian

riwayat menyebutkan,'.fp d 1' 1-ot *jllgi (Keduanya 
-dengan

segala puji bagi Allah- adalah hari raya bagi kami).

Al Karmani berkata, "Dia menjawab bahwa ayat itu turun pada
hari Arafah. Sementara termasuk perkara yang masyhur bahwa hari
sesudah Arafah adalah hari raya (Idul Adha) bagi kaum muslimin.
Maka seakan-akan dia berkata, 'Kami telah menjadikannya sebagai
hari raya setelah mengetahuinya, dengan menjadikan hari tiu sebagai
hari untuk beribadah'." Dia juga berkata, "Hanya saja dia tidak
menjadikannya sebagai hari raya, karena diketahui ia turun setelah
Ashar. Sementara tidak layak bagi suatu hari raya melainkan dari awal
siang. Oleh karena itu, sebagian ahli fikih berkata, 'Melihat bulan di
siang hari adalah untuk malam berikutnya'."

Namun, sudah cukup jika disebutkan bahwa hari Arafah adalah
hari raya. Sebab 'id (hai raya) berasal dari kata 'aud (kembali).
Dinamai demikian, karena ia akan kembali pada setiap tahun. Al
Karmani menukil dari Az-Zamakhsyari bahwa Id adalah kegembiraan
yang kembali. Lalu Al Karmani menyetujui pemyataan itu.
Maknanya, setiap hari yang disyariatkan untuk diagungkan, maka
layak disebut Id (hai raya).
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Mungkin juga dikatakan bahwa ia adalah hari raya untuk

sebagian orang, yaitu untuk jamaah haji. Oleh karena itu, mereka tidak

disukai untuk berpuasa pada hari itu. Berbeda dengan yang tidak

menunaikan haji, mereka justru dianjurkan berpuasa pada hari

tersebut. Padahal pada hari raya tidak diperbolehkan untuk berpuasa.

Pada pembahasan tentang iman telah disebutkan mereka yang

meriwayatkan bahwa ayat ini turun pada hari raya Adha. Disebutkan

juga bahwa riwayat yang dimaksud terdapat dalam kutipan At-
Tirmidzi dari Ibnu Abbas.

Mengenai alasan Al Karmani bahwa hari turunnya ayat itu
tidak dijadikan sebagai hari raya, mengingat ia turun sesudah shalat

Ashar, sungguh bukan alasan yang dapat diterima, karena hal itu tidak

menghalangi hari tersebut dijadikan sebagai hari raya. Perumpamaan

yang disebutkannya kurang tepat, sebab kasus yang dia sebutkan

berkaitan dengan perjalanan hilal. Saya sangat heran mengapa perkara

seperti ini tidak dia ketatrui.

Dalam hadits ini terdapat penjelasan tentang kelemahan

riwayat yang dikutip Ath-Thabari melalui sanad yang menyebutkan

Ibnu Lahi'ah, dari Ibnu Abbas batrwa ayat ini turun pada hari Senin.

Begitu pula kelemahan riwayat yang dia nukil dari jalur Al Aufi, dari

Ibnu Abbas, bahwa hari tersebut tidak diketahui. Juga kelematran

riwayat yang dinukil Al Baihaqi dengan sanad yarrg munqathi'
(terputus) bahwa ia turun pada hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzulhijjah)
dan Rasulullatr SAW berada di sekitar Ka'batr. Lalu beliau

memerintahkan orang-orang untuk berangkat ke Mina dan shalat

Zhuhur di sana. Al Baihaqi berkata, "Hadits Umar lebih utama untuk

dijadikan pegangan."

Kemudian hadits ini dijadikan dalil akan keistimewaan wukuf
di Arafah pada hari Jum'ah dibandingkan hari-hari lainnya, karena

Allah hanya memilih untuk Rasul-Nya apa yang lebih utama. Begitu

pula amal perbuatan akan bertambah mulia dengan sebab kemuliaan

waktu dan tempat. Sementara hari Jum'at adalah hari yang paling
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utama dalam satu pekan. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu
Hurairah, dari Nabi SAW, zagtj;t ij" o*:r ^3'rAb it_ f, (sebaik-

baik hari matahari terbit adalah hari Jum'at). pada hari Jum'at
terdapat pula saat-saat mustajab untuk berdoa. Terutama bila dikaitkan
dengan pendapat mereka yang mengatakan bahwa waktu tersebut
adalah sesudah shalat Ashar.

Adapun keterangan yang disebutkan Razin dalam kitabnya Al
Jami'dari Nabi SAW, ,ailJr ey-'d,ti ,i* 'fr- l3r ^$'cj;ib ii p
., ,1 . '-o . . . ., , t '46* e #'*i, U ,["ii $j $eOaflc-baik hari matahari terbit adalah

hari Arafat yong'bertepatan dengan hari Jum'at. Ia lebih utama
daripada 70 haji pada selainnya).Ini adalah hadits yang tidak saya
ketahui statusnya. Sebab Abu Razin tidak menyebutkan dua
periwayatnya dan tidak pula siapa yang mengutipnya. Bahkan dia
menyisipkannya dalam kitab Al Muwaththa' yang disebutkan secara
mursal. Sekiranya ia memiliki sumber, maka mungkin penyebutan 70
itu untuk pembatasan dan mungkin juga untuk penekanan. Terlepas
dari kedua kemungkinan ini, tetap saja didapatkan kelebihan bagi hari
Jum'at yang bertepatan dengan hari Arafah.

3. Firman Anah, r* f;* t r:J;;i; t2lt S p
"Kemudian kamu tidak mendapot oO, maka bertayamumlah kamu

dengan tanah yang baik (suci)." (es. AI Maa'idah tsl: 6)

,{V i.t|.ut :t, *')'ei ,alG;*t ,rrlt* t#
afii irurlrr',ryr'e;' *br(, c ;','#

Tay ammamuu artinya bermaksudlah/menyengaj alah. A ammiin
artinya menuju. Ammamtu dan tayammamtu memiliki makna yang
sama. Ibnu Abbas berkata, "lamastum artinya kalian menyentuh
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^ru>i
'ri 

rr$u..

,* l-,
uitr ;lu

mereka dan perempuan-perempuan yang kalian telah mencampuri

mereka." Al lfdhaa' artinya an-niknah (setubuh).

))).'(,tii \-^rir.G'Jb Y a';'ti tiu; *-'ilt f oi iy
it^i .ic'6'*\ :c ,b 5;1 ,r$u., *i y h' ,t .i'r

i qy * Li, q0 *t y'h,';* it Jyr: k t
*''k, u6,r'rkrf h' 

'*:ti;:, 
#:Jt-,iu

tf ii,, ia Yivt f t Ce:ayuv .l,Y d A,t
ty. tlpir 4 *ry.'ti ,*;:c,& e:y) & ,p: ,it;-
e !'r;,?w .ey e *j *\'J" !,)y, ok
*iju; ,nLgr qr i' j;G *c * *'o;i ,? rLj qr i'
€lt1'tia |dv f oj Ji n €; {t\ s^ t ,)G u

.af 4t tir; ,^1; *
4607. Dari Aisyah RA (istri Nabi SAW), dia berkata, "Kami

keluar bersama Rasulullah SAW pada sebagian perjalanannya, hingga

ketika kami berada di Baida' atau di Dzat Al Jaisy, kalung yang ada

padaku jatuh. Maka Rasulullah SAW tetap berada di tempat itu untuk

mencarinya, dan orang-orang pun tinggal bersamanya, sementara

mereka tidak berada di tempat yang ada air, dan mereka tidak
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memiliki air. Orang-orang datang kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq dan
berkata, 'Tidakkah engkau melihat apa yang dikerjakan Aisyah? Dia
telah menahan Rasulullah SAW dan orang-orang sementara mereka
tidak berada di tempat yang ada airnya dan mereka tidak memiliki
(membawa) air'. Abu Bakar datang sementara Rasulullatr SAW
meletakkan kepalanya di atas kepalaku dan beliau telatr tidur. Dia
(Abu Bakar) berkata, 'Engkau menahan Rasulullah SAW dan orang-
orang sementara mereka tidak berada di tempat yang ada airnya dan
mereka tidak memiliki (membawa) air'." Aisyah berkata, "Abu Bakar
mencelaku dan mengatakan apa yang dikehendaki Allah untuk dia
katakan." Beliau menusukkan tangannya di pinggangku dan tak ada
yang mencegahku untuk be-rgerak kecuali keberadaan Rasulullatr
SAW di atas pahaku. Lalu Rasulullah SAW berdiri (hendak shalat)
ketika shubuh dan tidak ada air, maka Allah menurunkan ayat
tayammum." Usaid bin Hudhair berkata, "Ia bukanlatr awal
keberkahan kamu watrai keluarga Abu Bakar." Dia berkat4 ..Kami

pun membangkitkan unta yang aku berada di atasnya dan ternyata
kalung tersebut berada di bawahnya."

' I z ro zzdr'r': ;::-,r+Jr: d irT Lt^'-'. r+1 h' o,1; ^-s.G a
q.i; eLi; gi;; *r y\,* ,4'cft lao,
r:,ry €at:r # liiii**ifi ;.* i.; f S;1 ,fur,

ot; GL')i ^tj *) +; hr & a' J;r olCJ L'r-sr ,-*
1. t o' o.

! ittr i- u ,lq;rt -:F)'b;it"r *: ^l; hr S* ;t

ir 3rrj U,ft:;
c t1

.f-(r

i' 6 vs'dr ,L;-''ri j6.{lr (iyx"l' 
, F $t U,,T ot

k; tt ii c ,f o,i it t fr.,/a,
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4608. Dari Aisyah RA, "Kalungku terjatuh di Al Baida' --dan
kami sedang memasuki Madinah- maka Nabi SAW

mengistirahatkan hewan tunggangannya dan turun, lalu meletakkan

kepalanya di pahaku hingga tertidur. Abu Bakar datang, lalu

menusukku dengan tusukkan yang kuat seraya berkata, 'Engkau

menahan orang-orang hanya dalam urusan kalung?'. Aku tidak

bergerak karena posisi Rasulullah. Namun, dia telah menyakitkanku.

Kemudian Rasulullah SAW terbangun dan waktu shubuh telah masuk.

Lalu dicari air namun tidak ditemukan. Maka turunlah firman-Nya,

'Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak shalat... 'Usaid

bin Hudhair berkata, "sungguh Allah telah memberi keberkahan

kepada manusia dengan sebab kamu watrai keluarga Abu Bakar,

tidaklah kamu melainkan berkah bagi mereka."

Keteranean Hadits:

(Bab "Kemudian lcamu tidak mendapat air, malca

bertayammumlah lcamu dengan tanah yang baik (suci)'"). Demikian

tercantwn dalam catatan sumber. Ibnu At-Tin dan sebagian pensyarah

mengklaim bahwa yang tercantum di teNnpat ini adalah, rlr; rlic.; p llf
(iita kamu tidak mendopat aA. NTr*l hal ini ditolak karena bacaan

yang ada dalam Al Qur'an adalah tli t\i*i'Vll (Kemudtan kamu tidak

mendapat afr). Sesungguhnya yang dia isyaratkan ini hanya tercantum

pada pembatrasan tentang bersuci dan itu pun hanya pada sebagian

riwayat bukan keseluruhannya, sebagaimana yang telatr dijelaskan.

"ot.t 'd,.;t ',r,1i ,j-ub 'a31 rrrl;f,jd t.L7i lTayammamuu

artinya bermaksudlalr/menyengajalatr. Aammiin artinya menuju.

Ammamtu dan tayammamtu memiliki makna yang sama/. Abu

Ubaidatr berkata tentang {irman Allah, fi?A tilii (bertayammumlah

dengan tonah yang baik\, yakni ta'ammadu (bermaksudlah). Dia

berkata pula tentang firman Allah, irTjr ir ',yi li, yakni dan tidak
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pula orang yang sengaja menuju Baitul Haram. Dikatakan ammamtu

dan sebagian mengatakan tayammamtu.

Catatan

Mayoritas membacanya, i4ir '#1 1) yakni dengan

menyebutkan huruf nan. Sedangkan Al A'masy menghapusnya dan

langsung menyandarkannnya kepada kata sesudahnya, seperti firman-

Nya, .r3r uir.i.

i(3r lr;ai1t, .4&t ,#,r,., J,;1j'ni;s ,aV i: l,6i (bnu

Abbas berknta, "Lamastum -artinya kalian menyentuh mereka dan

perempuan-perempuan yang kalian telatr mencampuri mereka." Al
Ifdhaa' artinya an-nikaah [setubuhJ). Kata lamastum diriwayatkan
Ismail Al Qadhi dalam kitab Ahkam Al Qur'an daijalur Mujatrid dari
Ibnu Abbas tentang firman Allah, itA'nL;i \i, diuberkata, L9t'ljn
(Ia adalah jima).Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya dari jalur Sa'id
bin Jubair dengan sanad yang shahih. Kemudian Abdurrazzaq

meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Ibnu Abbas, dia
berkata, 4f" fu- bt 4i ,L6/' $ g" adatah jima', atran tetapi

Allah memberi maaf dan menggunakan kiasan).

Adapun lafazh,"$k diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari jalur

Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, ;$fu p f, yat<ni

,4'{JS ([sebelum kamu] menikahi mereka). Sedangkan lafazh, "nii?'s

!g. airiwayatkan Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari

Ibnu Abbas tentang firman Allah, iryr'&t ui.,rlt, aiu berkata, J?tn,

L,3' (Ad-Dukhuul artinya an-nikaah [setubuhJ). Sementara kata

i2tlti diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari jalur Bakar bin Abdullah Al

Muzani, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, ,* jl'P ,-Pt i:,
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dia berkata, i6lr Itiil' (Al lfilhaa' artinya al iimaa' fhubungna

intimJ))'

Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur lkrimah, dia berkata,

"Al Mulaamasah, al mubaasyarah, al ifdhaa', ar-rafats, al ghisyyaan,

dan al jima', semuanya berarti an-nikaah (setubuh/hubungan intim),

akan tetapi Allah menggunakan kiasan." Abdurrazzaq meriwayatkan

dari jalur Bakar Al Muzani, dari Ibnu abbas, tlb CJ- ef V ?O''ol

iU- ls"rungguhnya Allah malu dan mulia, Dia menggunakan kiasan

terhadap apa yang Dia kehenda&i). Lalu disebutkan seperti itu. Hanya

saja dia menyebut at-taghasysyi sebagai ganti al ghisyyaan. Sanad-

nya shahih. Al Ismaili berkata, "Maksud at-taghasysyf adalah firman

Allah dalam surah Al A'raaf l7) ayat 189, 6l!ii tlli ltuta*a seteleh

dicampurinya). Sebagian masalah ini akan dijelaskan kembali pada

pembatrasan tentang nikah.

Adapun yang berkaitan dengan bab di atas adalah firman-Nya,
'&i, dan ini adalatr qira'atr para ulama Kufah, yaitu Hamzah, Al

Kisa'i, Al A'masy, dan Yatrya bin Watsab. Namun, mereka diselisihi

oleh Ashim 
-sebagai 

ulama Kufalr- yang membaca sesuai dengan

bacaan ulama Hijaz, yaitu ii;f ii qira'atr [bacaan] mereka ini

disetujui juga oleh Amr bin Al Ala' dari kalangan ulama Bashrah.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang

sebab turunnya ayat tersebut melalui dua jalur, yang telah dijelaskan

pada pembatrasan tentang tayammum. Hadits Aisyah ini dijadikan

dalil bahwa shalat malam tidak wajib bagi Nabi SAW. Namun, hal ini

dibantah dengan mengemukakan kemungkinan beliau telah shalat di

awal malam ketika singgah, kemudian tidur. Akan tetapi pernyataan

ini juga perlu di tinjau kembali, karena tahajud adalah shalat sesudah

tidur. Mungkin juga beliau SAW tidur, tetapi wudhunya tidak batal

karena hatinya tidak tidur. Lalu beliau bangun dan shalat, kemudian

tidur kembali.
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4. Firman Allah, ot:,ett tii 6 ri1 
'ldi6U?;t Uf i;lrti

uKarena itu pergilah *o , O"oo o roroo^a, dan berperangtah

hamu berduo, sesungguhnya kani hanya duduh menanti di sini
saja.- (Qs. AI Maaidah Vl:.24)

itf,Jv&?s oe.,,]\ i::- 7 7V l9:b *
J;, 6- :ii. ;'r'>t:t;,Jr iu riu i' 1* t g:v * C f -

.,t?;ufuisri) ;t ,yt;\ ; u",ki ir v-rir ilr

€ G7 'f* .;t;'F, i,'4, ,or.6 ui ti 6t-r1lu5

* lP * o6'* €t,t;'t .&, ^1, h' ,,r" itt Ji*.,

*if h' Jb'Aailiu3'q'of 9rG
tff6&.Dari Ibnu ,r*"0, aku me,ndengar Ibnu Mas'ud RA

berkata "rqku menyaksikan dari Al Miqdad...." Lalu dari Thariq, dri
Abdullah, dia berkata "Al Miqdad bertata pada perang Badr, 'Wahai

Rasulullah, sesunggutrnya kami tidak mengatakan kepadmu
sebagaimana perkataan Bani Israil kepada Musa "Pergilah engkmt

bersama Tuhanmu dan berperanglah ksmu berdua, serunguluryn
kami hanya duduk menanti di sini saja." Akan tetryi (k-i
mengatakan) beranglratlah dan kami bersamamu'. Maka seakan-akm

disingkapkan (kerisauan) dari Rasulullah SAW." Riwayat ini dinukil
juga oleh Waqi', dari Suffan, dari Mutfiariq, dari Thariq, bahwa

Miqdad mengatakan hal itu kepadaNabi SAW.

Keterangan lladits:

(Bab, "Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah

lrnmu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja)-

Demikian dalam riwayat Al Mustamli- Periwayat selainnya
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meriwayatkan dengan redaksi, "Bab pergilah.-.." Ad-Dawudi

mengemukakan pendapat yang ganjil' Dia berkata, "Maksud,

"Bersama Tuhanmti', yakni saudaramu Harun, karena dia lebih tua

daripada Musa. Namun, pernyataan ini disanggah oleh Ibnu At-Tin,

karena menyelisihi pendapat semua ahli tafsir.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari dua jalur;

Pertama, dari Abu Nu'aim, dari Israil, dari Mukhariq, dari Thariq bin

Syihab. Kedua, dari Hamdan bin Umar, dari An-Nadhr, dari Al

Asyja'i, dari Sufyan, dari Mukhariq, dari Thariq. Hamdan bin Umar

adalah Abu Ja'far Al Baghdadi yang bemama Ahmad, sedangkan

Hamdan adalah gelarnya. Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih

Bukhari kecuali di tempat ini dan dia termasuk guru Imam Bukhari.

Dia hidup sesudah Imam Bukhari selama 2 tahun. Hadits ini telah

dikemukakan pada pembatrasan perang Badar.

. itit * €t Ltjjj (Diriwayatkan Waqi' dari Sufyan...).

Maksudnya, ini adalah riwayat mursal, berbeda dengan riwayat Al
Asyja,i. Akan tetapi riwayat Al Asyja'i yang mausftrzl dikukuhkan

oleh Imam Bukhari dengan riwayat Israil yang dia sebutkan

sebelumnya. Sedangkan jalur waqi' ini dinukil dengan sanad yang

maushul oleh Ahmad dan Ishaq dalam Musnad masing-masing, dan

demikian juga diriwayatkan Ibnu Abi Khaitsamah dari jalurnya.

Catatan

Dalam catatan Abu Dzar, kalimat "Diriwayatkan Waqi'.'."
disebutkan lebih awal daripada yang lainnya. Namun, selainnya

menyebutkannya lebih akhir dan inilatr yang lebih tepat.
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5. Firman Allah, f\\t q o'i;;.1 i r;t ?tt o i.$,i" iit'"t7 wt

f\\r qrfr\i -* J-'t:u;- ti'-&ti ric.6

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka
bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib -hingga firman-Nya-

atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 33)

Memerangi Allah adalatr kufur terhadapnya.
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:Jv 9 i:^<:, dI I' ot;,-* ilt-

4610. Dari Salman Abu Raja' (mantan budak Abu Qilabah),

dari Abu Qilabah, bahwa dia duduk di belakang Umar bin Abdul

Aziz, maka mereka pun mengingat dan mengingat. Mereka berkata

dan berkata; "sungguh para khalifah telah melakukan qishash

karenanya." Maka dia menoleh kepada Abu Qilabah yang berada di

belakangnya dan berkata, "Apa yang engkau katakan wahai Abdullah

bin Zaid" -atau dia berkata apa yang engkau katakan wahai Abu

Qilabah-? Aku berkata, "Aku tidak mengetahui satupun jiwa yang

halal dibunuh dalam Islam kecuali seseorang yang berzina sesudah

menikah, atau membunuh tanpa alasan yang dibenarkan, atau

memerangi Allah dan Rasul-Nya." An-Nafi' berkata, "Anas

menceritakan kepada kami begini dan begini." Aku berkata,

"Kepadakulah Anas menceritakan hal itu. Dia berkata; Suatu kaum

datang kepada Nabi dan berbicara dengannya. Mereka berkata,

'sungguh kami tidak cocok dengan negeri ini'. Beliau bersabda, '/ni
adalah unta-unta milik kami, keluarlah kalian ke tempatnya dan

minumlah air kencing dan susunya'. Mereka keluar menuju tempat

unta itu dan minum air kencing dan susunya hingga mereka sehat.

Lalu mereka mendatangi penggembala dan membunhnya serta

membawa lari unta-unta'. Maka apakah yang perlu diperhatikan lagi

dari mereka itu. Mereka telah membunuh jiwa, memerangi Allah dan

Rasul-Nya, dan menakut-nakuti Rasulullah." dia berkata, "Maha Suci

Allah." Aku berkata, "Engkau menuduhku berdusta?" Dia berkata,

"Anas menceritakan kepada kami seperti ini." Dia berkata, "'Wahai
penduduk negeri ini, sesunggutrnya kalian senantiasa dalam kebaikan

selama orang ini masih hidup diantara kalian dan yang seperti ini'."

,4i " f 
t )t';'l ,t,,ti''J^i'J-
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Keterangan Hadits:

(Bab "Hanya saja pembalasan bagi orang-orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat keruasakan di muka

bumi). Demikian disebutkan dalam riwayat Abu Dzar. Adapun para

periwayat selainnya menyebutkan ayat secara lengkap.

y, 6t i1,',;7;;it (Memerangi Allah adalah kufu, terhadap-

Nya).Ia adalah perkataan Sa'id bin Jubair dan Al Hasan. Lalu dinukil
dengan sanad yang maushul oleh keduanya. Mayoritas ulama

menafsirkannya di tempat ini dengan makna, "Orang yang merampok

di jalanan (penyamun), baik muslim maupun Kafir." Dikatakan juga

ayat ini turun berkenaan dengan kelompok suku Urainah sebagaimana

yang telah disebutkan

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ali bin
Abdullah, dari Muhammad bin Abdullah Al Anshari, dari Ibnu 'Aun,
dari Salman Abu Raja' (mantan budak Abu Qilabah), dari Abu

Qilabah. Ali bin Abdullah adalah Ibnu Al Madini. Adapun
Muhammad bin Abdullah Al Anshari tergolong guru senior Imam
Bukhari. Terkadang dia menukil darinya dengan perantara seperti

ditempat ini. Kemudian kebanyakan periwayat menukil dengan kata
'Salman'. Namun, dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh
'Sulaiman'. Abu Ali Al Jiyani menyebutkan juga bahwa dalam
riwayat Al Qabisi dari Abu Zaid Al Marwazi tercantum sama seperti

itu. Namun, dia berkata, "Versi pertama lebih tepat."

Kalimat, t:) i :y (Ini adalah unta-unta milik kami)

menyelisihi redaksi pada riwayat sebelumnya, i:lb)t hi Ji t??i
(Pergilah menuju unta sedekaft). Namun, hal ini dapat digabungkan
bahwa lafazh, "milik kami" adalah dalam konteks majaz, karena Nabi
SAW adalah sebagai pemegang keputusan masalah sedekah (zakat).

Atau mungkin beliau memiliki unta yang digembalakan bersama unta

sedekah. Pada redaksi sbbagian jalurnya didapatkan keterangan yang

mendukung pendapat terakhir ini. Dikatakan, t??(t L;* tl e ob
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Q, tt"i adalah unta milik kami, pergilah kalian kepadanya). Seakan-

akan Unta beliau SAW saat itu hendak dilepaskan di sebagian tempat

penggembalaan unta sedekah, lalu mereka pun keluar ke tempat unta-

unta itu digembalakan.

t:l/Ss t:iii (Mereka mengingat dan mengingat). Yakni

tentang qasamah (menyuruh 50 orang bersumpah untuk

menghilangkan tuduhan pembunuhan-ed). Masalah ini akan

disebutkan lebih jelas pada pembahasan tentang diyat (denda

pembunuhan). Kata wastashahhuu artinya mereka mendapatkan

kesehatan. Sedangkan waththaraduu, artinya mereka mengeluarkan

unta-unta itu sambil menuntunnya.

Maksud kalimat, "Anas menceritakan kepada kami begini dan

begini", adalah hadits tentang suku Urainah. Kemudian kalimat,

"Wahai penduduk negeri ini", akan disebutkan dalam riwayat berikut

dari Ibnu Aun pada pembahasan tentang diyat (denda pembunuhan)

dengan lafazh, "Wahai penduduk Syam."

€ '5 ei O (Selama dibiarkan seperti ini diantara kamu).

Demikian dinukil oleh kebanyakan periwayat, yakni dengan kata

ubqiya yang berasal dari kata abqa. Sementara dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan, rS'e iirr j;f 6 (Selama Allah membiarkan

yang seperti ini). Di sini sipelaku disebutkan dengan jelas.

6. Firman Allah, ,-pqu:rjlti
"Dan luka-luka pun ada qishashnyo." (Qs. Al Maa'idah [5]: 45)

-erjI
.^

4.L AjJl

o ,/ t7,

J dl a^-e 
O,o

;* 4tri;
i- &3tvF 'ju 

a hr

,ueti;)t l'r;St',;a" . rr;\t
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4611. Dari Anas RA, dia berkata, "Ar-Rubayyi' -bibi Anas bin
Malik- mematahkan gigi depan seorang perempuan Anshar. Maka
orang-orang pun menuntut agar dilaksanakan qishash. Mereka datang
kepada Nabi SAW maka beliau mqmerintahkan dilaksanakan qishash.

Anas bin An-Nadhr -yakni paman Anas bin Malik- berkata, 'Tidak,
Demi Allah, giginya tidak akan dipatahkan wahai Rasulullah'. Maka
Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai Anas, kitab Allah adalah

[menetapkanJ qishash, maka orang-orang pun ridha dan menerima
ganti rugi'. Rasulullah SAW bersabda, 'sesungguhnya di antara
hamba-hamba Allah ada yang jika bersumpah atas nama Allah
nis caya akan melal<sanakannya (.dengan benar)' ."

Keterangan:

(Bab Firman-Nya "Dan luka-luka ada qishashnya).
Demikian tercantum dalam riwayat Al Mustamli. Sedangkan
selainnya menukil, "Bab 'Dan luka-luka ada qishashnya'." Disebutkan
hadits Anas bahwa Ar-Rubayyi' (bibinya) mematahkan gigi depan
seorang wanita. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang
diyat (denda pembunuhan).
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Catatan:

Al Fazari yang disebutkan dalam sanad hadits ini adalah

Manvan bin Muawiyah. Sungguh keliru mereka yang mengatakan dia

adalah Abu Ishaq.

7. Firman Allah, Ci.: ,y'cJf,;!
'JJ 6'*.J*:jt

.a,1r (utt'Jt 6 Li J*:jt 6 U>

6:u

"Hai Rasul, sampaikonlah opo yang diturunkan kepadamu dari
Tuhanmu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 67)

fiZJ -oi U* ; 'Uu ,& i' q, a:s,c * a:|n *
J:;-\tj ,:,-,k G 4i ilr ,1if L t* € rr-i ^l:"\" ,b

4612. Dari Masruq, dari Aisyah RA, dia berkata, "Barangsiapa

yang menceritakan kepadamu batrwa Muhammad menyembunyikan

sesuatu apa yang diturunkan kepadanya, maka sungguh orang itu

berdusta. Allah berfirman, 'Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang

diturunkan kepadamu...' ."

Keterangan:

(Bab "Wahai rasul sampaikan apa yang diturunkan kepadamu

dari Rabbmu). Dalam bab ini disebutkan bagian hadits Aisyah,

"Barangsiapa menceritakan kepadamu bahwa Muhammad

menyembunyikan sesuatu dari apa yang diturunkan kepadanya maka

sungguh orang itu berdustc". Hadits ini akan dinukil dengan lengkap

pada pembahasan tentang tauhid.
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d #! ii'r fi+r3l r;

8. Firman Allah, Eqf € {urhr f-i+r1 I
"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu

yang tidak dimaksud (untak bersumpah)."

(Qs. AI Maa'idah [5]: 89)

u1' :: u;i,& h' uyt ,-:.G *
.:l'r, ;'r"rri v 1Flr J'y g (F,iij

4613. Dari Aisyah RA, "Ayat ini, 'Allah tidak akan

menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang tidak

dimal<sud (untuk bersumpah)', turun berkenaan dengan perkataan

seseorang, 'Tidak demi Allah... benar demi Allah'."

, t / u. ^ ,
t/cl Oz o .'J:;i & 1# €'eH- ) iK ulii "oi,& h' o1t ":sc s
oyqtlei urf V ati.t ,k Iiu ,,#tirk ?nt

.";'; qrt',.&j ;rt -^2L"'dJ

46l4.Dari Aisyah RA, sesungguhnya tuput Vu Uiasa tiaat
mau melanggar sumpatr, hingga Allah menurunkan kafarat sumpatr.

Abu Bakar berkata, 'Aku tidak melihat satu sumpatr lalu aku melihat
selainnya lebih baik darinya, melainkan aku terima keringanan dari

Allah, dan mengerjakan apa yang lebih baik itu'."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Allah tidak menyiksa kamu disebabkan

sumpah-sumpah knmu yang tidak dimal<sud [untuk bersumpahJ).

Kalimat, "Bab firman Allah..." tidak tercantum pada selain riwayat
Abu Dzar. Aisyah menafsirkan sumpah al-laghwu (sumpatr main-
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main) adalah apa yang biasa diucapkan melalui lisan seseorang tanpa

maksud bersumpah dengan sungguh-sungguh. Sebagian mengatakan

ia adalah sumpah yang didasarkan pada dugaan yang kuat. Ada juga

yang mengatakan ia adalah sumpah saat marah. Lalu ada juga yang

mengatakan sumpah dalam hal kemaksiatan. Sehubungan dengan ini

terdapat perbedaan lain yang akan dijelaskan pada pembahasan

tentang sumpah dan nazhar.

Adapun maksud kalimat, 'Tidak demi Allah.'. dan benar demi

Allah...' adalah masing-masing dari kedua kalimat ini jika diucapkan,

maka itu adalah laghwu (main-main). Sekiranya seseorang

mengucapkan dua kalimat itu sekaligus maka yang pertama adalah

laghwu dan yang kedua adalah satr. Karena dia telah meralat maksud

yang pertama. Demikian dikatakan Al Mawardi.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Ali
bin Salamah, dari Malik bin Su'air, dari Hisyam, dari bapaknya, dari

Aisyatr RA. Dalam riwayat Abu Dzar dari Al Kasymihani dan Al
Hamawi disebutkan, "Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami".

Sementara dalam riwayatnya dari Al Mustamli disebutkan, "Ali bin

Salamah menceritakan kepada kami." Versi terakhir ini sesuai juga

dengan riwayat periwayat lainnya, kecuali An-Nasafi, dia berkata,

"Dari Ali" tanpa menyebutkan nasabnya. Ali bin Salamah di tempat

ini biasa disebut Al-Labaqi. Dia seorang periwayat yang tsiqah dan

termasuk guru senior Imam Bukhari. Dia tidak disebutkan kecuali

ditempat ini. Masalah ini telah saya sitir juga di tempat lain pada

bagran akhir pembatrasan tentang syufah, dan akan disebutkan lagi

pada akhir pembahasan tentang doa-doa.

Malik bin Su'air dinyatakan lematr oleh Abu Daud. Sementara

Abu Hatim, Abu Zrtr'*r, dan Ad-Daruquthni berkata, "Dia shaduq",

dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain hadits ini dan

satu hadits lain pada pembahasan tentang doa-doa. Adapun bapaknya

adalatr Ibnu Al Khims.

438 - FATHI'L BAARI



y0 C.':lri LJtr.:)t )l e (Berhubungan dengan perkataan

seseorang, "Tidak demi Allah... Benar demi Allah'). Hal ini akan
dijelaskan lebih detil pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar.
Demikian juga halnya dengan hadits sesudahnya.

Adapun kalimat, "Biasanya Abu Bakar.... Ibnu Hibban
meriwayatkan dari jalur Muahammad bin Abdurahman Ath-Thafawi,
dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, dia berkata, O€

,rr;" d ,# Jb|il, rst'&: d*l' ar .J, iu j?: @orutuilah SAW

apabila *rrgu"opk n ,u,*poh' niscaya tidak melanggarnya... ).
Keterangan yang akurat adalah yang tercantum dalam Shahih Bukhari
dan Shahih Muslim bahwa yang demikian adalah perbuatan dan
ucapan Abu Bakar

Ibnu At-Tin menukil dari dari Ad-Dawudi bahwa hadits kedua
menafsirkan yang pertama, tetapi dia menyanggahnya. Adapun yang
benar bahwa yang pertama berkenaan dengan penafsiran sumpah
laghwu (main-main), sedangkan yang kedua berkenaan dengan
penafsiran sumpah yang sah.

V;. t? a? a:i 4- ,s:i r ,.6 i je (Abu Bakar berkata,

"Aku tidak melihat ,ot, ,u*poh kemu)ian aht melihat selainnya lebih
baik darinya"). Kata araa disini berasal dari kata ru'yah yang artinya
meyakini, sedangkan yang kedua dibaca uraa yang artinya menduga.
Imam Bukhari meriwaya&annya di bagian awal pembahasan tentang
sumpah dan nadzar dari riwayat Abdullatr bin Mubarak, dari Hisyam,

9 t; tt? U-rj ,f- ,tb '+i , (Aku tidak melakukan satu sumpah

kemudian aku melihat selainnya lebih baik darinya).
t . :. " t t ? ! "nil U>j i+i )l (Melainkan alcu menerima keringanan Allah).

Yakni tentang kafarat

disebutkan, U ? 'S

lebih baik darinya).

, 
Dalam riwayat Ibnu Al Mubarak

l! (Kecuali alru melalcsanakan yang

sumpah.

,siir L5f
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e. Firman Allah, Fi iu' Ti t o,* ti? |
"Janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Altah

halalkan bagi kamu." (Qs. AI Maa'idah [5]: 87)

*i j6h, -u 4tr :-rk ,'JG&
,c-..i.3.: . :X\i_fi r-:J ';; ,,1J.;'; t:t4 \q
,i'F I 'r-i ,J-$t 6 U) f; i .*'reu

\. , - ), cl o,
a}tl 6"b) alll -t-P .f

,tl^ it-_b ;i
i'r;t E|i Li et:

dJ ii,r ,,p( G a#
46l5.Dari Abdullah RA, dia berkata, "Kami biasa beryerang

bersama Nabi dan tidak ada kaum perempuan yang bersama kami.

Kami berkata, 'Tidakkah kita mengebiri?'. Maka beliau malarang

kami melalarkan hal itu, lalu beliau memberi keringanan kepada kami

sesudah itu untuk menikahi perempuan dengan memberikan mahar

kepadanya berupa pakaian." Kemudian beliau membaca, "Wahai

orang-orang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik

yang telah Allah halalkan bagi kamu."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Wahai orang-orang yang beriman,

janganlah lcamu mengharamkan yang baik-baikyang dihalalkan Allah

untuk kamu"). Lafazh, "Bab firman Allah" tidak tercantum dalam

riwayat selain Abu Dzar.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Aun, dari

Khalid, dari Ismail, dari Qais, dari Abdullah RA. Khalid yang

dimaksud adalah Ibnu Abdullah Ath-Thahhan, Ismail adalah Ibnu Abi
Khalid, Qais adalah Ibnu Abi Hazim, sedangkan Abdullah adalah Ibnu
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Mas'ud. Penjelasan hadits ini akan disebutkan pada pembahasan

tentang nikah.

Dalam riwayat ArTirmidzi dari hadits Ibnu Abbas disebutkan,

li'itr lii ',1 *i 5t, yt'Jt-, U ,Sui *t y il' ,,t'.a ,it Gl 
y,.')'oi

U'F dt * U? Syt ,:o:Ft. (Seorang taki-laki datang kepada

Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, apabila aku makan

daripada daging ini maka aku menderita penyakit kudis. Oleh karena

itu, aku telah mengharamkan daging atas dirileu'. Maka turunlah ayat

di atas).Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas

bahwasanya ayat tersebut turun berkenaan dengan orang-orang yang

mengatakan, ,f')\i e '{l $!$ s$a-;, 'l? lxita meninggalkan

syahwat dunia dan kita mengembara di atas bumi). Hal-hal yang

berkenaan dengan ini akan disebutkan pada pembahasan tentang

nikah.

10. Firman Allah, ,l*',y }.a, ifll $ itaS\$ ,,,,Sltj );S
ortY*lr

"Sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk)
berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji

termasuk perbuatan syetan." (Qs. Al Maa'idah [5]: 90)

t; Jt, )3]i';:{1 ,;x3t U ty ,:Ct*t',4 ol lry)L,3v;1r
'.lo-^.

cral d-2.*ir4 q):;a. t1\Li (t:$)t t&i $J .ii U;" .;'rliS'p t1l''i ,tu
.)*;r ?;tr, ,';^* ,*'iUr,
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Ibnu Abbas berkata, "Al Azlaam artinya anak panah yang

mereka gunakan untuk memutuskan [menentukan] berbagai persoalan.

Nushub artinya batu-batu yang mereka menyembelih untuknya."

Ulama selainnya berkata, "Az-Zalam artinya anak panah yang tidak

berbulu, dan ia adalah bentuk tunggal dari kata azlaam. Sedangkan

Istiqsaam artinya memutar anak panah tersebut. Apabila ia

melarangnya maka perbuatan yang diinginkan harus dihentikan. Jika

ra memerintahkan maka perbuatan tersebut dilakukan. Mereka

membuat pada anak panah itu tanda-tanda dengan simbol-simbol yang

biasa mereka gunakan untuk menentukan suatu perbuatan. Kata

fa'altu minhu artinya qasamtu. Adapun kata al qusum adalah bentuk

mashdar (infinitif).

. o / '. o . 7 . ,o .

k*i t/ L.);l 1*A Jby-. , / ,.
4616. Dari Ibnu Umar RA beliau berkata, "Pengharaman

khamer turun dan di Madinah saat itu terdapat lima jenis minuman,

dan tidak ada minuman anggur."

-? t
.!-uJl qlF

't-; 6;*1, 1') t** tSt-' Ci i,su .,-*i u iy"ir :* uli : l-rJu

.,h';tr
4617. Anas bin Malik RA berkata, "Tidak ada pada kami

khamer selain fadhikhah (khamer yang terbuat dari kurma) yang biasa

kamu namakan fadhikh. Sesungguhnya aku sedang berdiri memberi
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minum Abu Thalhah, Fulan, dan Fulan. Tiba-tiba seseorang datang

dan berkata, 'Apakah telah sampai berita kepada kalian?' Mereka
berkata, 'Apakah itu?' Orang itu berkata, 'Khamer telah diharamkan'.
Mereka berkata, 'Tumpahkanlah bejana-bejana ini wahai Anas'. Dia
berkata, 'Mereka tidak bertanya tentangnya dan tidak mengeceknya

kembali sesudah berita laki-laki itu'."

V "tr";-',1 t* ,:;At t*i it*'oti'U lu 1e ;,o

Vil'*ui'.i'#
4618. Dari Jabir, dia berkata, "Pada pagi hari perang Uhud,

beberapa orang minum khamer, lalu mereka terbunuh pada hari itu
semuanya sebagai syuhada', dan itu terjadi sebelum diharamkannya
khamer."

iu' *L dt r ;' ^* bt
. , . c.l. t" o . ',.. ta
,Y e) JA*JI &P Ji dl

; *'; .#,:, ,iy>Js

e';*'+ i,lvP it,f
ugtd x. ii ,j; *3 ^)L

, tt ,*t q :-a...LI,,dJt)
,FI;G

4619. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku mendengar Umar RA
berkata di atas mimbar Nabi SAW, 'Wahai manusia, sesungguhnya
pengharaman Khamer turun, dan ia berasal dari lima jenis, yaitu dari
anggur, kurma, madu, gandum, dan sya'ir. Khamer adalah apa yang
dapat menutupi akal'."

@:
(Bab firman Allah, "Sesungguhnya (meminum) lchamer,

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,
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adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan). Kalimat, "Bab

firman-Nya" tidak tercantum pada selain riwayat Abu Dzar. Lalu

dalam riwayat mereka terdapat kesimpangsiuran tentang urutan

lafazh-lafazb di awal bab ini. Diantara mereka menyebutkan lebih

awal sebagran lafazh yang disebutkan lebih akhir oleh periwayat

lainnya, dan demikian sebaliknya.

lrtr' C \t4- ir.riir ir;lt :4* 'i.t',Sti': (Ibnu Abbas

berkata, "Al Azlaam artinya anak panah yang mereka gunakan untuk

memutuskan [menentukanJ berbagai urusan). Pernyataan ini

disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Ibnu Abi Hatim dari

jalur Atha', dari Ibnu Abbas. Pada akhir hadits tentang hijrah dikutip

perkataan Suraqah bin Malik ketika mengikuti Nabi SAW dan Abu

Bakar. Dia berkat a, {ii qlt t'"fr ,1'?i'i?i,p prilu 'c-..;Lt ltt u

mengundi dengan anak panah; apakah aku dapat membahayakan

mereka atau tidak, maka keluarlah yang tidak aku sukai).

Ibnu Jarir berkata, "Pada masa Jahiliyah mereka biasa

mengambil tiga anak panah; pada salah satunya tertulis 'lakukan',
pada yang kedua tertulis 'jangan lakukan', dan yang ketiga tidak

ditulis apa-apa." Al Farra' berkata, "Pada salah satu anak panah itu

tertulis, 'Tuhanku memerintahkanku', dan yang kedua tertulis

'Tuhanku melarangku', sedangkan yang ketiga tidak tertulis apa-apa.

Apabila salah seorang mereka menginginkan suatu perkara, maka ia

mengeluarkan salah satunya. Jika yang keluar adalah anak panah yang

mernerintahkan untuk melakukan, maka dia mengerjakan perkara itu,

dan jika yang keluar adalah yang melarang, maka dia

meninggalkannya, sedangkan bila yang keluar anak panah yang tidak

bertuliskan apa-apa, maka dia mengundi kembali."

Ibnu Ishaq menyebutkan bahrva patung terbesar milik kaum

Quraisy adalah Hubal. Patung tersebut berada di tengah Ka'bah, dan

azlam (anak-panah-anak panah itu) berada di sampingnya. Mereka

meminta keputusan di sisinya dalam masalah yang mereka hadapi.
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Apapun anak panah yang keluar, maka mereka akan

melaksanakannya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini tidak menolak bahwa salah

seorang mereka menggunakannya secara pribadi sebagaimana yang

disebutkan dalam kisah Suraqah.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair, dia

berkata, 1r* if;lr 1,U Azlam adalah batu-batu kecil yang putih).

Dari jalur Mujatrid, dia berkata, ,[ib ,'F;'a1t;- gotu-batu yang

bertuliskan). Lalu dinukil juga darinya, )"t * f-V, o;7;- r;€

:tl,ao,t 
(Mereka biasa mengundi dengannya untuk setiap perialanan,

peperangan, dan perdagangarz). Hal ini dipatrami bahwa ini adalah

selain yang terdapat di Ka'bah.

Adapun yang disimpulkan dari perkataan para periwayat

bahwa azlam yang ada pada mereka ada tiga; salah satunya untuk
pribadi yang terdiri dari tiga anak panah, seperti yang telah

disebutkan. Adapun yang kedua untuk memutuskan hukum, dan inilah
yang berada di dekat ka'bah, dan juga pada peramal serta para hakim
bangsa Arab, dan ia terdiri dari tujuh anak panah. Anak panah pertama

bertuliskan, 'dari kamu', kedua 'dikaitkan', ketiga, 'padanya denda

dan diyat', dan perkara-perkara yang sering terjadi. Sedangkan yang

ketiga adalah anak panah judi yang terdiri dari 10 anak panah. 7

diantaranya bertuliskan, dan 3 tidak. Mereka menggunakannya untuk
berjudi. Termasuk itu juga adalatr semua yang digunakan untuk
berjudi, seperti dadu, halma, dan sebagainya.

W" Oy;k- "qAt ;,r!,^\ri (Nushub artinya batu-batu yang

mereka menyembelih untulorya). Pemyataan ini dinukil dengan sanad
yang maushul oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Atha', dari Ibnu Abbas.

Abu Ubaidah berkata, "An-Nushub adalah bentuk tunggal dari kata
anshaab." Ibnu Qutaibah berkata, "la adalatr batu yang biasa mereka
tancapkan dan mereka menyembelih di sisinya, lalu darah sembelihan
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itu disiramkan di atasnya." Al Anshaabjuga adalah bentuk jamak dari

kata nashb, yang berarti patung.

prjlr Lr, '$3 ,:d ',t:1 
CYt {Jt ip'Sa1 (Jtama setainnya

berkata, "Az-Zalam artinya anak panah yang tidak berbulu, dan ia

adalah bentuk tunggal dari kata azlaam). Abu ubaidah berkata,
..Bentuk tunggal kata azlaam adalah zalam. Adapun zulam artinya

anak panah."

'olk u ',ya '^:';,1 \s ,pt ';;4 iri ,iruir 'kn-'oi i;i;lt$ (At

Istiqsaam artinya memutar anak panah. Apabila ia melarangnya

maka perbuatan yang diinginkan harus dihentikan- Jika ia
memerintahkan maka perbuatan tersebut dilalcukan). Abu Ubaidah

berkata, "Al Istiqsaam merupakan asal dari kata qasamtu amri, yak'ni

aku memilih anak panah untuk aku putuskan urusanku, apakah aku

bepergian atau tetap tinggal, apakah aku berperang atau tidak, atau

yang seperti itu, maka ia yang memerintahku dan melarangku."

Kesimpulannya, kata istiqsaam mengacu pada pola kata istif'al
dari kata al qism, yaitu minta untuk ditampakkan bagian.

Sebagaimana kata istisqa' yang berarti minta terjadinya hujan. Al
Farra' berkata, "Al Azlaam adalah anak panah yang ada di Ka'bah

yang mereka gunakan untuk mengundi dalam berbagai urusar."

e ot:*t;r- Trh r;..1'si 4ldilt r|*i .t31 (Mereka membuat

tandalanda dengan simbol-simbol pada anak panah itu yang biasa

mereka gunakan untuk menentukan suatu perbuatan). Hal itu
dijelaskan Ibnu Ishaq sebagaimana yang telah disebutkan.

)lZit ',.jjjiti ,|.*i y *i: (Kata fa'altu minhu artinya

qasamtu. Adapun kata al qusum adalah bentuk mashdar [infinitifl)-
Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah, ;Ulu, t.$U bii po"

[diharamkan jugal mengundi nasib dengan anak panah), "Ia mengacu

pada pola kata'istif'altu' dai kata'qasamtu amrii'."
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,/r qrV V. G y;;,i'e-;,J :i *y' elp pr 'n;"i; ,sl
(Pengharaman khamer turun dan saat itu di Madinah terdapat lima
jenis minuman. Tidak ada minuman yang terbuat dari anggur).
Maksudnya, khamer tidak khusus minuman yang terbuat dari anggur.
Kemudian dia menguatkannya dengan perkataan Anas, ,,Tidak ada
pada kami khamer selain fadhikhah (khamer yang terbuat dari
kurma)-" Kemudian disebutkan hadits Jabir tentang orang-orang yang
minum khamer di pagi hari, lalu terbunuh pada perang Uhud, dan hal
itu terjadi sebelum pengharaman khamer.

Dari pembahasan tersebut disimpulkan bahwa khamer adalah
mubah sebelum diharamkan. Disebutkan juga hadits umar bahwa
pengharaman khamer turun dan ia terdiri dari lima jenis, diantaranya
adalah anggur. Secara lahirnya ia menyelisihi hadits Ibnu Umar
tersebut di awal bab. Kami akan menyebutkan cara menggabungkan
antara keduanya pada pembahasan tentang minuman disertai
penjelasan hadits-hadits di bab ini.

1r. Firman Allah, VCq Td,rJlr t*i t{i elt e A
ip;,.$'4b,, -y,i jt; r,t

"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang heriman dan mengerjahan
amalan yang shalih karena memakan makanan yang telah mereha

makan dahulu -hingga firman-Nya- dan Allah menyukai orang-
orang yang berbuat kebaikan.,'(es. Al Maa.idah [5]: 93)

W, G.tt, .i,.rtt'*-/i dt;at Li A ?nt u7, ff *
Ja;L ,sri )1, -r.;At e, * :Js or3t ori G'q$t
,1 '-b:u e?t ,,, L I ,ir- ,rs'rt, C-yJ ;i; ,;ait 'if j"
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'iu .ai*:.ir dL ,s -,rt,i6 .#,o6:.;:r :r) Jw ."6?
.'. t' 

- '., -l . .o . o'r ro

G t3 i; y ,rFr 'e; Jut ,i-;At $'; i;* Usi
i; ;;;',ku ry,.t 6,nr i d) ii,:;u ;,so,*h(-.'

(*w.
4620. Dari Anas RA, "sesungguhnya khamer yang

ditumpahkan itu adalatr Fadhikh (khamer yang telbuat dari kurma.

-ed)." Muhammad Al Bikandi menarnbahkan kepadaku, dari Abu An-

Nu'man, dia berkata, "Aku sedang memberi minum orang-orang di

rumah Abu Thalhatr, "Maka turunlah pengharaman khamer."

Akhirnya diperintahkan seseorang untuk berseru. Abu Thalhah

berkata, "Keluarlah dan lihat apakah suara ini?" Dia berkata, "Aku

keluar dan berkata 'Ini adalatr seseorang yang bersenr bahwa khamer

telah diharamkan'. Dia berkata kepadaku, 'Pergilah dan tumpahkanlah

ia'." Dia berkata, "Maka mengalirlatr (khamer) di parit-parit

Madinah." Dia berkata, "Adapun khamernya pada saat itu adalatr

Fadhikh. Sebagian kaum berkata 'Orang-orang telah dibunuh

sementara khamer berada dalam perut mereka'-" Dia berkata, "Maka

Allah menurunkan,'Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman

dan mengerjalean amalan yang shalih karena memakan makanan yang

telah mereka malun dahulu'."

Keteranean lladits:

(Bab tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan

beramal shalih atas apa yang merela makan--.). Demikian tercantum

dalam riwayat Abu Dzar. Adapun selairmya menukil hingga firman-

Nyu, "Dan Allah Maha menyukai orang-orang yang berkrat

kebaikan."
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Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas, "Sesungguhnya

khamer yang ditumpahkan itu adalah Fadhikh" yang telah dijelaskan

pada pembahasan tentang minuman.

Lafazh, "Muhammad Al Bikandi menambahkan kepadaku dari

Abu An-Nu'man", demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan

lafazh "Al Bikandi" tidak disebutkan pada riwayat yang lain.

Maksudnya, Al Bikandi mendengarnya dari Syaikh keduanya Abu
Nu'man dengan sanad tersebut, lalu menambahkannya tambahan

tersebut.

Kesimpulannya, Imam Bukhari mendengar hadits ini dari Abu
Nu'man secara ringkas, dan dari Muhammad bin Salam Al Bikandi,
dari Abu An-Nu'man secara'panjang lebar. Az-Zarkasyi tampaknya

tidak memperhatikan tambahan ini dari Abu Dzar. Oleh karena itu, dia
berkata, "Orang yang mengucapkan 'ditambahkan padaku' adalah Al
Farabri, dan Muhammad di sini adalatr Imam Bukhari. Padahal

sebenamya tidak seperti yang dia duga. Adapun yang benar adalatr

apa yang telah sayajelaskan.

Kalimat, "maka turunlah ayat tentang pengharaman khamer,
lalu diperintahkan seseorang borseru". Yang memerintahkan hal itu
adalah Nabi SAW, sedangkan orang yang diperintah tidak saya

dapatkan keterangan tegas tentang namanya. Adapun waktu te{adinya
hal ini menurut Al Waqidi adalah sesudah perkataan Hamzah, "Hanya
saja kalian ini adalah budak bapakku." Namun, hadits Jabir menolak
pemyataan ini. Adapun yang nampak bagiku bahwa pengharamannya

terjadi pada peristiwa pembebasan kota Makkah pada tahun ke-9 H.
Berdasarkan apa yang diriwayatkan Imam Ahmad dari jalur
Abdunahman bin Wa'lah, dia berkata, :Jrii i;ilt y.V f& ;.t c.SL

y"!4*'?,t"ry ,r')t \i g VU.y *i 1o &' & l' )?t.os
;,:ui ^y & p.},|yit sV? tnr irf a;r 61';r,i [ 'jfi ,ete*- -i;

W. ?? q* {f siir 01 'j,i .q (Aht bertanya kepada'itni .titrc
tentang menjual khamer, maka dia berkata, 'Rasulullah SAll memiliki
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sahabat di Tsaqif atau Daus, lalu dia bertemu dengannya pada

peristiwa pembebasan kota Makkah sambil membawa khamer untuk

dihadiahkan kepada beliau SAW. Maka beliau bersabda, 'Wahai

fulan, apakah engknu tidak mengetahui bahwa Allah telah

mengharamkannya?'. Laki-laki itu datang kepada pelayannya dan

berkata, 'Juallah ia'. Beliau bersabda, 'sesungguhnya apa yang Allah

haramkan meminumnya Dia j uga mengharamkan menj ualnya'.).

Imam Muslim meriwayatkannya dari jalur lain dari Abu

Wa'lah sama sepertinya, tetapi tidak disebutkan tentang waktunya.

Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur Nafi' bin Kaisan Ats-

Tsaqafi, dari bapaknya, U i,Sul l*Jit q Ui St ,ft e.'Fe os 
":1

'jd rr{ii.'ii iJv ,tx.'6? 6L,g U,,Sut ,y 7r4'4L ;i.!t'J'i1:
# '?';3 

"r'; 
$1 lsesungguhnya dia biasa beriualan khamer, dan

dia datang dari Syam lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya

aku datang kepadamu membawa minuman yang bagus'. Maka beliau

bersabda, '\4/ahai Kaisan, sesungguhnya ia telah diharamkan

sesudahmu'. Dia berkata, 'Apakah aku boleh meniualnya'. Beliau

bersabda, 'sesungguhnya ia telah diharamkan dan diharamkan iuga
harganya').

Imam Ahmad dan Abu Ya'la meriwayatkan dari hadits Tamim

Ad-Dari, bahwa dia biasa menghadiahkan minuman khamer kepada

Rasulullah SAW setiap tahun. Ketika tahun diharamkan khamer dia

datang sambil membawa minuman tersebut. Maka beliau bersabda,

"Apakah engkau tidak mengetahui bahwa ia telah diharamkan

sesudahmu?" Dia berkata, "Apakah aku boleh menjualnya dan

memanfaatkan harganya? " B eli au melarangnya. "

Dari hadits Kaisan diambil faidah tentang nama yang belum

dijelaskan pada hadits Ibnu Abbas, dan dari hadits Tamim terdapat

pengukuhan waktu pengharaman tersebut, karena Tamim masuk Islam

sesudah pembebasan Makkah.
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Lafazh, "sebagian orang berkata, 'Orang-orang telah terbunuh

sementara ia (khamer) berada dalam perut mereka', maka Allah ta'ala
menurunkan...." Saya belum menemukan keterangan tentang nama

orang yang berkata.

Faidah:

Dalam riwayat Al Ismaili dari Ibnu Najiyah, dari Ahmad bin
Ubaidah dan Muhammad bin Musa, dari Hammad, diakhir hadits ini
disebutkan; Hammad berkata, "Aku tidak tahu hadits ini 

-yakni
apakah dari Anas- atau dikatakan oleh Tsabit", yakni melalui sanad

yang mursal. Maksudnya, adalah kalimat "Sebagian orang berkata...."
Demikian juga dalam riwayat Muslim dari Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani,

dari Hammad sama seperti ini. Imam Bukhari telah menukil pada

pembahasan tentang perbuatan zhalim dari Anas secara panjang lebar

melalui jalur Affan, dari Hammad, sebagaimana tercantum dalam bab

ini.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Qatadah dari Anas

secara panjang lebar dan di dalamnya terdapat tambahan tersebut. An-
Nasa'i dan Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas, dia

berkata, '# k ,fu tti u.k t'1,; ili ,ti.f ,tti e ,uJt'i-f Jj
ni y f eei"ele:fii3rlt7."4tiirii,*p F7t rirt, ot-

(LA ?a.bt ttu;,t rti;i ;)-iit ,* ',.]) de ,F\ p eengharaman

khamer turun pada orang-orang yang sedang meminumnya. Ketika
mereka mabuk mereka pun berbuat yang tidak wajar, dan ketika

sadar maka sebagian mereka melihat bekas di wajah sebagian yang

lain, maka turunlah ayat itu. Orang-orang yang suka berpura-pura
berkata, 'Ia adalah rijs (perkara keji), dan ia berada dalam perut

fulan sementara dia terbunuh di Uhud'. Akhirnya turunlah ayat,
'Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal
shalih....).
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Al Bazzar meriwayatkan dari hadits Jabir bahwa yang

mengatakan demikian adalah orang-orang Yahudi. Para penulis kitab

As-Sunan menukil dari jalur Abu Maisarah, dari Umar bahwa dia

berkata, ,,,1 rg! 

"y> 

r*rt d d' {tr J'P 9a Sti. F eti)'; w
:rtt ed' *l' u;s tl.tb t3t;. Pt es'i.iflr 'jui 'y uf (1
$13 tlt;. Pt evj H FilJ' :'lui ,* '>fi sj6:, sil aTb;,r t;|-F 1)

,,is:Jt V)+Jt ,'jb Jvt 1it'ri3, -oJy .lt- i'ryri1 ,,u.6t ed' uf i;s go

Allah, terangkan kepada kami tentang khamer dengan penielasan

yang memuaskan." Maka turunlah ayat yang berada dalam surah Al

Baqarah, "Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar",

lalu dibacakan kepadanya dan dia berkata, "Ya Allah, terangkan

kepada kami tentang khamer dengan penielasan yang memuaskan"'

Turunlah ayat dalam surah An-Nisaa', "Janganlah kamu medekati

shalat sementara kamu dalam keadaan mabuk". Ayat itu dibacakan

kepadanya dan dia berkata, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami

tentang khamer dengan penjelasan yang memuaskan-" Akhirnya

turunlah ayat dalam surah Al Maa'idah, "Jauhilah ia -hinggafirman-

Nya- tidakl<ah kalian mau berhenti?). Umar berkata, "Kami telah

berhenti... kami telah berhenti...). Hadits ini dinyatakan shahih oleh

Ali bin Al Madini dan At-Tirmidzi.

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah sama

sepertinya tanpa kisah Umar. Namun, dia berkata ketika turun ayat

dalam surah Al Baqarah , ?1 ,?'"ptt oi.?;"ti'&i ,* e7 S:!"6r .16i

o j:F- ogi i ,t*J;rt.'C ,/' -6t, u'i;c :I7 e. M y/t e'd'i.6,bi"Jrj

lt'ly:r 6- t i,lui itui' d d' ul' Ull "j',4- ,P at'lAr Silt e*tt
u"!, *.rl> h' JtG W;;:;-'is'frrf &'it\1 lt W et*"os
W i; ! :*) 1'o h' e'4, i,i, .f' (Lv ?a.(et ft*i tt!'i

l$; t;s l;" (Orang-orang berkata, 'Dia tidak mengharamkan

kepada knmi'. Maka merekn pun meminumnya, hingga seseorang

mengimami sahabat-sahabatnya shalat maghrib lalu bacaannya
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menjadi rancu. Akhirnya, turunlah ayat dalam surah An-Nisaa'.
Merelra tetap meminumnya namun seseorang tidak mendekati

sahabat-sahabatnya saat shalat sehingga sadar. Kemudian turun ayat
pada surah Al Maa'idah. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, orang-
orang telah terbunuh di jalan Allah dan meninggal di atas tempat-
tempat tidur mereka, sementara merekn meminumnya'. Maka Allah
Ta'ala menurunkan, 'Tidak ada dosa atas orang-orang beriman dan

beramal shaleh..- ayat'- Nabi SAW bersabda, 'Sekiranya diharamkan
atas merelrn niscaya mereka akan meninggalkannya sebagaimana

kn I ian m enin ggalknnnya',).

Dalam Musnad Ath-Thayalisi dari hadits Ibnu Umar dinukil
seperti itu. Disebutkn, J?).$-As tjui,llAt ?-; 1\j;li"-1';
,6:JUraj 6.F r r! ,r1rii ,fit 

",; 
,*it g.,&t g, ej ,Wr* i,

fii ,t7 I' il-, U $rat :1{r!rr 4 5,62 gaaa ayat pertama

dilratakan, "Khamer telah diharamknn". Mereka berkata,
"Biarkanlah lami wahai Rasulullah mengambil manfaat darinya-"
Sementara pada ayat kedua dikotakan, "Khamer telah diharamkan-"
Merela berkata, "Tidak, sesungguhnya kami tidak meminumnya

mendeknti wahu shalat." Lalu pada ayat yang ketiga disebutkan
bahwa mereka berlata, "Wahai Rasulullah, khamer telah
diharamkan.').

Ibnu At-Tin dan selainnya berkata, "Dalam hadits Anas
terdapat keterangan tentang wajibnya menerima khabar ahad (iwayat
yang dinukil satu orang) baik dalam masalatr nasakh (penghapusan

hukum) maupun selainnya. Di sini terdapat juga penjelasan tentang

tidak disyariatkannya membuat khamer menjadi cuka. Sebab kalau
yang demikian diperbolehkan tentu mereka tidak akan
menumpatrkannya. Sanggahan bagi pandangan ini akan disebutkan
pada pembatrasan tentang minuman.
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Catatan

Dalam riwayat Abdul Aziz bin Shuhaib disebutkan , )':q') bi

,-,-i q'e ,1 ,r7ui ,u'y 'yrJt 017;i (Seorang laki-laki mengabarkan

kepada mereka bahwa khamer telah diharamkan. Mereka berkata,

'Tumpahkanlah wahai Anas'.). Sementara dalam riwayat Tsabit dari

Anas disebutkan, rji 6 iJti ;1s-L?i ,|AL ii'|iti grr;-l.ir t* #
Sbjldt (lrrlereka mendengar seseorang berseru maka Abu Thalhah

berkata, 'Keluarlah wahai Anas dan lihatlah apakah suara ini?').

Secara zhahir, keduanya bertentangan, karena keterangan pertama

mengindikasikan bahwa yang berseru itu berbicara langsung kepada

mereka, sedangkan yang kedua mengindikasikan bahwa yang menukil

kepada mereka hal itu adalah selain Anas. Ibnu At-Tin menukil dari

As-Sudi bahwa dia berkata, "Tidak ada perbedaan antara kedua

riwayat, karena yang datang itu mengabarkan kepada Anas, dan Anas

mengabarkan kepada orang-orang yang sedang minum." Namun, Ibnu

At-Tin menyanggatr batrwa teks riwayat pertama menyatakan bahwa

orang yang datang mengabarkan kepada mereka secara langsung.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin dilakukan penggabungan

dengan cara lain, yaitu bahwa yang berseru adalatr selain yang

mengabarkan kepada mereka, atau ketika Anas mengabarkan berita itu
kepada mereka, maka orang yang berseru itu datang juga sesudahnya

dan berbicara langsung kepada mereka.
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12. Firman Allah, f'#F -{i otir;tl7 $U'l
"Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yangiika

d it eran g k an k ep ad am u, nis c ay a m e nyu s ah kan kam u."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 101)

J:" lt J;r |+, 'iu & iur

*i c o#'rt iJs ,u,i;
-lo. ,1 c . ,qtftfftldv

t o 1ro. t'r;; C z,b! ,J-,j 
^r)L't

o/

f
4̂!l

t., oz. lc A,- )...

tJ ail) 'JdJl otlt €'#F i:; o;t;\i *'1c;:; h' 'i;
:^r. .. 7.',.,

.4-ri J, c)t-,

4621. Dari Musa bin Anas, dari Anas RA, dia berkata,

"Rasulullah SAW menyampaikan khutbatr yang belum pernah aku

dengar sepertinya. Beliau bersabda, "Sekiranya kalian mengetahui

apa yang aku ketahui niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak

menangis." Dia berkata, "Sahabat-sahabat Rasulullah SAW menutupi

muka-muka mereka dan terdengar suara isakan. Seorang laki-laki

berkata, 'Siapakah bapakku?' Beliau menjawab, 'Bapalvnu fulan'.
Maka turunlah ayat, "Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu)

hal-hal yang jika diterangknn kepadamu, niscaya menyusahkan

kamu."

An-Nadhr dan Rauh bin Ubadatr meriwayatkan dari Syu'batr.

or '^Jt,Y
,^

.t/ ], .4-Ir 4JJl

l
a)ll 6"b)

ell;a:Ll

,k:t
,,

t - I t'
,-P r-P

J;., oJu ?'; ok lv rJL
')r l*|: t;) o ,}.lr jr$

6.

erv
,,

*j
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Li ;; (€'i; PJ c';-t1,t;i'7;

4522. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Suatu kaum bertanya

kepada Rasulullah SAW untuk mengejek. Seorang berkata, 'Siapa

bapakku?" Dan seorang yang untanya hilang juga berkata, 'Dimana

Untaku?' Maka Allah menurunkan ayat ini, 'Janganlah kamu

menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan

kepadamu, niscaya menyus ahkan kamu...."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Janganlah kamu menanyakan [kepada
NabimuJ hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya

menyusahkan kamu'). Kalimat, "Bab firman Allah", tidak tercantum

pada selain riwayat Abu Dzar. Larangan ini dijadikan dasar oleh

mereka yang tidak menyukai bertanya tentang sesuatu yang belum

terjadi. Ad-Darimi menyebutkan hal itu dengan sanad-nya dalam

muqaddimah kitabnya, dari sekelompok ulama di kalangan sahabat

maupun tabi'in. Ibnu Al Arabi berkata, "Sebagian orang yang lalai

meyakini bahwa larangan menanyakan hal-hal yang belum terjadi

memiliki hubungan dengan ayat ini. Padahal tidak demikian, karena ia

sangat tegas menyatakan bahwa yang dilarang adalah hal-hal yang

bisa menyulitkan, atau yang tidak disukai dalam jawabannya.

Sementara hal-hal yang belum te{adi tidak seperti itu." Apa yang

dikatakannya adalah benar. Hanya saja dia kurang tepat ketika

mengatakan, "Sebagian orang yang lalai", seperti kebiasaannya,

sebagaimana yang diingatkan oleh Al Qurthubi. Imam Muslim

meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash dengan menisbatkannya

kepada Nabi SAW, i'F- d :t C'Si:" i f? $ur;)L$ psi

9ii,j hi i'{;; (Kaum muslimin yang paling besar kejahatannya

terhadap muslimin yang lain adalah orang yang bertanya tentang
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sesuatu yang tidak diharamkan, lalu diharamkan knrena
pertanyaannya). Hal ini menjelaskan maksud ayat dan bukan apa yang

disinyalir oleh Ibnu Al Arabi.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari
Mundzir bin Al Walid bin Abdurrahman Al Jarudi, dari bapaknya,

dari Syu'bah, dari Musa bin Anas, dari Anas. Mundzir bin Al Walid
bin Abdurrahman adalah Ibnu Habib bin Ilya' bin Habib bin Al Jarud

A1 Abdi A1 Bashri Al Jarudi, yang dinisbatkan kepada kakeknya. Dia
adalah seorang periwayat yang tsiqah (terpercaya). Tidak ada

riwayatnya dalam Shahih Bukhari kecuali hadits ini dan satu hadits
lagi pada pembahasan tentang kafarat sumpah. Bapaknya tidak
disebutkan dalam Shahih Bukhari kecuali ditempat ini dan saya tidak
melihat periwayat yang meriwayatkan darinya, kecuali anaknya, dan

haditsnya ini tergolong mutaba ar (hadits-hadits pendukung), karena
Imam Bukhari menukilnya pada pembahasan tentang berpegang teguh
kepada Al Qur'an dan Sunnah dari riwayat selainnya, sebagaimana
yang akan saya jelaskan.

Catatan

Dalam perkataan Abu Ali Al Ghassani sebagaimana dikutip Al
Karmani, bahwa Imam .Bukhari meriwayatkan hadits ini dari
Muhammad -tanpa menyebutkan nasabnya- dari Mundzir.
Muhammad yang dimaksud adalah Ibnu Yahya Adz-Dzuhali. Namun,
saya tidak melihat hal itu pada satu pun riwayat-riwayat yang ada

pada kami dalam catatan Imam Bukhari. Saya kira hal itu tercantum
pada sebagian naskah dengan redaksi, "Muhammad menceritakan
kepada kami" tanpa menyebutkan nasabnya, dan yang dimaksud
adalah Imam Bukhari sendiri, sedangkan yang berkata adalah
periwayat darinya. Sebagian mengira bahwa yang dimaksud adalah

syaikh Imam Bukhari, padahal tidak demikian.

ft * (Dari Anas). Dalam riwayat Rauh bin I-lbadah dari

Syu'bah pada pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur'an
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dan Sunnah disebutkan, "Musa mengabarkan kepadaku, dia berkata:

Aku mendengar Anas bin Malik berkata."
t.'i i,l'6 .ti *L '+ 6 ei, *'t y it, ,p ltt J;4'*t

'&i 6 o3jjd (Nctbi SAW menyampaikan saru khutbah yang belum

pernah aku dengar sepertinya. Beliau bersabda, "Sekiranya kalian
mengetahui apa yang aku ketahui").Dalam riwayat Muslim dari jalur
An-Nadhr bin Syumail, dari Syu'bah, di bagian awalnya terdapat

tambahan yang menunjukkan latar belakang khutbah ini, ,rLi 4t *
ei€ ti {';6t1tat,p'*} ,itii'i;j ,iV *e,lit *t * n,

*i v J:t,J;t ji :Ati 4, e (Sampai kepada Nabi SAL\r dari para

sahabatnya sesuatu, maka beliau berkhutbah dan bersabda, "Telah

ditampakkan kepadaku surga dan neraka, maka aku tidak melihat
seperti hari ini dalam hal kebaikan dan keburukan, sekiranya kalian
mengetahui apa yang aku ketahui...").

j.it ,i8 tp 'n5li: ry'# (Niscaya katian akan sedikit

tertawa dan banyak menangis. Beliau berkata, "Mereka pun
menutupi...'). Dalam riwayat An-Nadhr bin Syumail disebutkan, 'jri
t:j* ,u: i"*i lg il p, y ii' .,r; b l?: i6bi d' ;i 6

#j33 (Maka tidak datang satu hari kepada sahabat-sahabat

Rasulullah SAW yang lebih berat daripada itu. Mereka menutupi
wajah-wajah mereka).

V'A (Terdengar isakan mereka).Demikian yang disebutkan

mayoritas periwayat. Sementara Al Kasymihani menyebut dengan

kata l:li. flaniin artinya suara tangisan dari dada, sedangkan khaniin

adalalr suara tangisan dari hidung. Al Khaththabi berkata, "Al Haniin
adalah tangisan yang tidak terdengar keras. Namun, terkadang mereka
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menyamakan antara haniin dan khaniin. Hanya saja fuaniin di dada
dan khaniin di hidung." Iyadh berkata

L$ ltl,jd tu,.f c ,",yrlua 6eorang lakiJaki berknta: Siapa

bapakku? Beliau menjctwab: Bapalonu adalah fulan)" Pada

pembahasan tentang ilmu disebutkan bahwa dia adalah Abdullah bin
Hudzafah. Lalu dalam riwayat Al Askari disebutkan, "Ia turun
berkenaan dengan Qais bin Hudzafah." Sementara dalam riwayat Al
Ismaili yang akan disitir kemudian pada pembahasan tentang fitnah
dan cobaan disebutkan, "Kharijah bin Hudzafah". Namun, yang
pertama lebih masyhur dan semua yang disebutkan termasuk sahabat.

Llr :y U:rt (Makg turunlah ayat ini. Demikian dia

menyebutkan secara mutlak. Namun, ia tidak tercantum dalam riwayat
Az-Zuhi dari Anas, padatral redaksinya lebih lengkap daripada
riwayat Musa bin Anas sebagaimana telah disinggung di bagian awal
pembahasan tentang keutamaan. Oleh karena itu, kalimat yang
dimaksud tidak disebutkan oleh Hilal bin Ali dari Anas sebagimana
akan dijelaskan pada pembahasan tentang kelembutan Hati.

Pada pembatrasan tentang fitnah dan cobaan dikutip dari jalur

Qatadah dari Anas --di bagran akhir hadits ini sesudatr beliau
menyebutkan redaksinya secara panjang- dia berkat4 *Qatadatr

menyebutkan hadits ini ketika mengutip ayat,'Wahai orang-orang
yang beriman, janganlah kamu bertanya tentang sesuatu'." Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari jalur lain dari Qatadah dari Anas, dia

berkata, ,'Jui';;.St'r,bi ,z)ii;jru.i:;iri ,f *t# .ilr .& ii' J?,,iL
, 5, . .'

lr h')f '19 )gi *,f 'riii'cj;ri,*"i(*iltt1'.st gi;iwt
" o -" 

'

#- :fr, ti (Un"ka bertanya kepada Rasulullah SAW hingga

menyudutkannya dengan pertanyaan-pertanyaan, maka beliau naik
mimbar dan bersabda, 'Janganlah kalian bertanya kepadalu tentang
sesuatu kecuali apa yang aku knbarknn kepada kalian'. Alil menoleh

I Terdapat bagian yang kosong pada naskah sumber.
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ke kanan dan ke kiri ternyata setiap orang menutupkan kainnya di
kepalanya sambil menangis). Di dalamnya terdapat kisah Abdullah

bin Hudzafah dan perkataan Umar.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Abu Shalih dari Abu

Hurairah, dia berkata, +J \G.i ot:;& *j y a, ..,Lr )lr J':-j er
u ,,Sut ?1 '?t$ 

16' d ,jd s,;i ;-i ,',lui et 9\'?u; ,4t ,b'* ,?
'^5b ',;;,.1ti ,6r;1 

'1i';sur': -glt:3 hlr 'S s- '"e '?uit .bil isti sni

;,"1t :f dV \otulullah SAW keluar dalam keadaan marah dan

wajahnya tampak merah, hingga beliau duduk di atas mimbar. Lalu

seseorang berdiri dan berkata, 'Dimana aku?' Beliau meniowab, 'Di

neraka'. Seorang lagi berkata, 'Siapa bapakku?' Beliau menjawab,
'Hudzafah'. Maka Umar berdiri 4isebutkan perkntaannya disertai

tambahan- 'dan Al Qur'an sebagai Imam'... dia berkata,
"Kemarahannya pun mereda dan turunlah ayat ini). Ini merupakan

penguat hadits Musa bin Anas tersebut.

Adapun keterangan yang dikutip ArTirmidzi dari hadits Ali,
dia berkata, tt6 y e ), lr,t [ :ri6 (#t q /6t ob )i) Ui t:J

kt Ur t', 
'J:Jti .*j tti !i.i j,i ,le F e:, j*,t[:rj6 'j :d'tl

(jU f rjii ,y-itlXetika turun ayat, 'Mengerjakan haji ke Baitullah

adalah kewajiban manusia terhadap Allah', mereka berkata, 'Wahai

Rasulullah, apalah setiap tahun?' Beliou diam. Mereka berkata lagi,
'Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun?' Beliau menjawab, 'Tidak,

sekiranya alat mengatakan ya, niscaya menjadi wajib'." Maka Allah

menurunkan, 'Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu

bertanya.). Ini tidak menafikan hadits Abu Hurairah, karena

kemungkinan ayat tersebut turun berkenaan dengan dua perkara.

Barangkali sikap mereka yang kembali bertanya mengenai hal itu
menjadi sebab pemicu kemaratrannya. Imam Ahmad meriwayatkan

dari hadits Abu Hurairah, dan Ath-Thabari dari hadits Abu Umamah
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sama seperti hadits ini. Demikian juga dari jalur yang dha'if (lematr)

dan dari jalur munqathi'(terputus) dari Ibnu Abbas.

Sehubungan dengan sebab turunnya ayat ini dinukil pendapat

ketiga. Pendapat inilah yang diindikasikan hadits Ibnu Abbas dalam

bab sesudahnya, dan ini pula yang lebih shahih sanad-nya, tetapi tidak
ada halangan jika semuanya menjadi sebab turunnya ayat tersebut.

Kemudian disebutkan pula dua pendapat lain berkenaan

dengan sebab turunnya ayat tersebut. Ath-Thabari meriwayatkan dari

Sa'id bin Manshur dari jalur Khashif dari Mujahid dari Ibnu Abbas,

bahwa hal-hal yang dimaksud adalah bahiirah, washiilah, saa'ibah,

dan haam. Dia berkata, "Ikrimah biasa berkata, 'Sesungguhnya

mereka bertanya tentang bukti-bukti, maka mereka dilarang

melakukannya'." Dia berkata, "Maksud bukti-bukti adalah seperti

permintaan kaum Quraisy untuk menjadikan Shafa sebagai emas, dan

permintaan Yahudi untuk menurunkan kepada mereka kitab dari

langit, dan yang seperti itu.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ath-Thabari, dari

Ikrimah, dia berkata , yri'*')L git eUl (Ayat ini turun berkenaan

dengan orang yang bertanya teniang bapalcnya). Dari Sa'id bin Jubair

disebutkan bahwa ia turun berkenaan dengan orang-orang yang

bertanya tentang Bahiirah dan selainnya. Sementara dari Miqsam
disebutkan, "la turun berkenaan dengan permintaan umat-umat

terdahulu kepada nabi-nabi tentang bukti-bukti." Saya (Ibnu Hajar)
katakan, "Apa yang dikatakannya memiliki kemungkinan diterima.

Demikian juga apa yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari jalur

Athiyah, dia berkata , ta. fylii 
:tU.Jit 4 cs tr:zJt 

'lA U'e t'ttU oi flii

i-ig (Mereka dilarang meminta seperti permintaan orang-orang

Nasrani akan hidangan makanan yang kemudian menjadikan mereka

kafir). Pandangan ini diunggulkan Al mawardi. Sepertinya hal itu dari

segi makna, karena kisah hidangan makanan ini terdapat dalam surah

sesudahnya. Lalu dia menolak bila sebab turunnya ayat ini berkenaan
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dengan kisah orang yang bertanya tentang bapaknya atau bertanya

tentang haji setiap tahun. Namun, sikapnya ini jelas keliru berdasarkan

keterangan dalam kitab Shahih.

Ibnu Mundzir cenderung mengatakan bahwa sebab turunnya

ayat ini berkenaan dengan larangan banyak bertanya tentang hal-hal

yang telah terjadi dan yang belum. Lalu dia menyandarkan

pandangannya kepada sejumlah keterangan yang disebutkan Imam

Bukhari dalam bab "Tidak Disukai Banyak Bertanya" pada

pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Sunnah.

Pendapat ini juga cukup beralasan. Akan tetapi tidak ada halangan bila

semuanya menjadi sebab turunnya ayat. Namun, apa yang terdapat

dalam kitab ls-Sftahihlebih utama.

Dalam hadits ini terdapat anjuran menutupi aib kaum

muslimin, tidak disukai bersifat keras kepada mereka, dan tidak

disukai mencari-cari hal yang belum terjadi. Namun, diperbolehkan

membebani diri memberikan jawaban selama maksudnya untuk

melatih kecerdasan dalam memahami agama'

'1:i5 
,f iS* U.L\':i 

":a, 

itj; (Diriwayatkan An-Nadhr dan

Rauh bin ubadah dari syu'baft). An-Nadhr yang dimaksud adalah

Ibnu Syumail. Riwayat An-Nadhr dinukil dengan sanadyangmaushul

oleh Imam Muslim. Sedangkan riwayat Rauh bin llbadah dinukil

dengan sanad yang maushul oleh Imam Bukhari pada pembahasan

tentang berpegang teguh kepada Al Qur'an dan sunnah.

Hadits kedua di bab ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Al

Fadhl bin Sahal, dari Abu An-Nadhr, dari Abu Khaitsamah, dari Abu

Al Juwairiyah, dari Ibnu Abbas RA. Al Fadhl bin Sahal adalah Al

Baghdadi. Dia tidak memiliki riwayat dalam shahih Bukhari selain di

tempat ini dan yang telah disebutkan pada pembahasan tentang shalat.

Abu An-Nadhr adalah Hasyim bin Al Qasim. Sedangkan Abu

Khaitsamah adalah Zuhair bin Muawiyah. Nama Abu Al Juwairiah

adalah Hithan bin Khufaf, seorang periwayat yang tsiqah. Dia tidak

memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain hadits ini, dan yang
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disebutkan pada pembahasan tentang zakat, serta hadits yang

disebutkan pada pembahasan tentang minuman.

y'# lt ,;f (Dari Ibnu Abbas). Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim

dari jalur Abu An-Nadhr, dari Khaitsamah disebutkan, "Abu Al
Juwairiyah menceritakan kepada kami, aku mendengar seorang Arab

badui dari bani Sulaim bertanya kepadanya", yakni Ibnu Abbas.

ir*;t *:t ,)b to' o,; )itr Jt-':'o ju- i'i o,g (suatu kaum

bertanya kepada Rasulullah SAW untuk mengejek). Pada pembahasan

terdahulu telah disebutkan cara menggabungkan keterangan ini
dengan yang sebelumnya. Kesimpulannya, ayat ini turun karena

banyaknya pertanyaan yang bernada mengejek, atau menguji, atau

karena sikap menyusahkan diri pada sesuatu yang jika tidak

ditanyakan maka hukumnya mubah.

Pada bagian awal riwayat Ath-Thabari dari jalur Al A'masy
bin Thufail, dari Abu Khaitsamah, dari Abu Al Juwairiyah, disebutkan

bahwa Ibnu Abbas berkata, "Seorang Arab Badui dari Bani Sulaim

berkata, "Tahukah kamu tentang apa ayat ini turun?" Lalu dia
menyebutkannya. Kemudian dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitab
Al Mustakhraj dari jalur lain dari Abu Khaitsamah dari Abu Al
Juwairiyah dari Ibnu Abbas bahwa dia ditanya tentang hewan yang

tersesat, maka dia berkata, ',SA '# aiUofr 
'SSi "i,, (Barangsiapa

memakan hewan yang tersesat maka dia telah sesat).
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13. Firman Allah, ?6 1) Uj 13 a;t' 'l: 1*,f till 
'f,;' 6

uAuah sekali-kali u*o o"*or mensyariaror) "or*" bahiirah,

saa'ibah, washiilah dan haam"'

(Qs. Al Maa'idah [5]: 103)

, 4 t c {z . - 
r' z z 

' 
t 

^ 
' 2 c

Wl lisr;.iry .'^t* ri u <itl i :ar iu :Jrt liirr Jti 11.11

i qu W, y :,,a;lf1,y.t -*',,'ytt, y'ii &
'q'oi'rr), {* i.r,ruj.,y-,t,:,c Ju-, f

"wa idz qaalallaah" (Dan ingatlah ketika Allah berfirman).

Dia berkata, "Maksudnya Allah berfirman. Kata idz di tempat ini

berfungsi sebagai shilah (kata penghubung). l/ Maa'idah asalnya

maf'ulah (objek), sama seperti lisyatan raadhiyatan (kehidupan yang

menyenangkan), dan tathliiqatan baa'inatan (talak selamanya).

Adapun maknanya adalah ditambahkan kebaikan kepada pemiliknya.

Dikatakan, maaadani-yamiiduni (dia memberikan tambahan

kepadaku). Ibnu Abbas berkata, mutawaffiika artinya mumiituka

(mematikanmu)."

rL',; 'nfi A,;,bi' 'ju #it ;. ,'€-' ,r *W ;t *-/L-\P-",.

i')f ok irA, ,'dT. qtit ,G'; ;.b'c.?, :{j y
,i;/(. #ta6,)\1 ek Ktitlt ^s*SL .+_t')t';i u
(i,r-r,1 'd,]'J\|j:t:r+. q:# 6k', ,;:rr'.JJ F i
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,i.,il1Jr ;t;dt iH.-;,)l JJ ruirj .?t,:e. A c?\u

6 o . . . 2 - -9

,-r_.i f '; c *e it c:qJr ijr i|r: .i:;J *: &?rt
,/r2-l

,J-,) f, iu' * Ct'+.i; ir '€, {;-',L

4623. Dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata,,,Al Bahiirah
adalah yang dilarang diambil air susunya karena untuk thaghut
(berhala), maka tidak seorang pun boleh memerahnya. As-Saa'ibah
adalah sesuatu yang mereka biarkan untuk sesembahan mereka, maka
tidak boleh digunakan untuk membawa sesuatu." Dia berkata, Abu
Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, ,,Aku melihat Amr bin
Amir Al Khuza'i menyeret ususnya di neraka. Dia adalah orang
pertama yang membuat saa'ibah." Al washilah adalah unta betina
yang dibelah telinganya pada awal melahirkan anak betina, kemudian
diiringi pula dengan anak yang betina. Mereka membiarkannya untuk
sembahan-sembahan mereka, apabila melahirkan dua anak betina
tanpa diselingi dengan yang jantan. Al Haam adalah unta jantan yang
telah berhasil menghamili unta betina dalam jumlah tertentu. Apabila
telah sampai pada jumlah tertentu, mereka membiarkannya untuk
berhala, tidak lagi digunakan untuk membawa bawaan, dan tidak
digunakan membawa sesuatu, maka ia disebut haami (yang terlarang).
Abu Al Yaman berkata kepadaku, Syu'aib mengabarkan kepada kami,
dat', Az-Zuhri, aku mendengar Sa'id mengabarkan tentang ini, dia
berkata, Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Nabi SAW
menyebutkan sepertinya." Ibnu Al Had meriwayatkan dari Ibnu
Syihab dari sa'id dari Abu Hurairah RA: Aku mendengar Nabi SAW.
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;nr Jy., i6 ,UG q; h' q., ,a.c ti i'j| * "A-b\t *
'rP 

Clrj l%. t1:bx. *-';1, 'c-?) ,'P') * \t 'u
.4'Pt * A J'ri'*'r'^b5';;

4624. Dari Az-Ztthi, dari Urwah, Aisyah RA berkata'
..Rasulullah sAw bersabda, 'Alar melihat iahannam sebagiannya

melahap sebagian yang lain, dan aku melihat Amr menarik ususnya,

dia adalah orang pertama mensyariatkan saa'ibah""

Keteransan Hadits:

(Bab "Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya

bahiirah, saa'ibah, washiilah dan haam".) yakti Allah tidak

mengharamkan hal-hal itu. Yang dimaksud bukanlah arti yang

sebenarnya daikataja'ala (menladikan), karena semua adalah ciptaan

dan ketetapan-Nya, tetapi yang dimaksud adalah sikap mereka yang

membuat hal-hal baru yang tidak ada salam syariat'

idz qaala allah

[Dan ingattah ketika Allah berfirman]. Dia berkata, "Maftsudnya

Atlah-berfirman. Kata 'idz' di tempat ini berfungsi sebagai shilah

[kata penghubung]). Demikian hal ini dan apa yang sesudahnya

tercantum di tempat ini. Namun, ini hanya bersumber dari para

periwayat. Perkataan ini disebutkan Abu ubaidah tentang firman

Allah dalam surah Al Maa'idah t5l ayat 116, {--r' $r ur*6-ilr j6 if;

(Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam"-)

Dia berkata,,,Majaznya adalah 'Allah berfirman'. Kata ',idz'termasuk

huruf tambahan, demikian juga firman-Nya dalam surah Al Maa'idah

[5] ayat 110, t,til,ii \y2 1Oo" [ingatlah] ketika Alat mengajarimu),

yakni wa'allam tuka (danAku mengajarimu)."
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t4btb Q J+,,rll,iri,e36. ii),hr t,a*tj -**,?,ii j,i6 qti littliry.,,
€.y- €36 Jtii ,i? ,t (Al Maa'idah asalnya maf'ulah (obiek), sama

seperti lisyatan raadhiyatan (kehidupan yang menyenangkan), dan

tathliiqatan baa'inatan (talak selamanya). Adapun malcnanya adalah

ditambahkan kebaikan kepada pemilihtya. Dil<ntaknn, maaadani-
yamiiduni [dia memberiknn tambahan kepadakuf. Ibnu At-Tin
berkata, "Ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Adapun selainnya

berkata, 'Ia berasal dari kata; maada-yamiidu artinya bergerak.

Dikatakan juga kata maada yumiidi artinya memberi makan." Ibnu At-
Tin berkata, "Hubungan kalimat 'tathliqatan ba'inatan' dengan

pembahasan ini tidak jelas, kecuali jika yang dimaksud adalah suami

menjauhi istrinya dengan sebab itu, karena jika tidak maka secara

zhahir ia memisahkan antara dua pasangan suami-istri, sehingga ia
tetap bermalaafa 'il (pelaku) sesuai dengan makna yang sebenarnya.

'all;'tl;'t;l :aS a.t S6j 1runu Abbas berkata, "Mutawffiikn

artinya mumiituka [mematfkanmuJ). Demikian tercantum di tempat
ini. Kalimat ini terdapat dalam surah Aali Imraan. Seakan-akan

sebagian periwayat mengira bahwa ia termasuk dalam surah Al
Maa'idah sehingga menulisnya. Atau Imam Bukhari menyebutkannya

di tempat ini, karena ada kesesuaian dengan ayat dalam surah ini,
yaitu firman-Nya dalam surah Al Maa'idah [5] ayat ll7, ,#,j Ai

W ?.1t Ci Ck (Maka setelah Engkau wafatkan [angkatJ aku,

Engkau-lah yang mengawasi mereka).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Sa'id bin Al
Musayyab tentang penafsiran bahiirah dar, saa'ibah, serta perbedaan

apakah hadits ini mauquf (tidak sampai kepada Nabi SAW) atau

marfu '(sampai kepada Nabi SAW).

-fj$,6li & jt l;.jr (Bahiirah adatah yang ditarang

diambil air susunya karbna untuk thaghut [berhalaJ). Yakni patung-

patung. Tidak seorang pun yang boleh memerah air susunya. Kata al
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bahiirah mengacu kepada pola kata fa'ilah (pelaku), tapi bermakna

maf'ulah (objek), artinya yang dilubangi telinganya. Abu Ubaidah

berkata, "sebagian orang mengatakan ia pada kambing secara khusus

jika melahirkan lima kali. Maka mereka membelah telinganya dan

membiarkan tidak disentuh seorang pun." Ulama yang lain berkata,

"Bahkan bahiirah bisa juga berasal dari unta. Mereka membiarkannya

dan tidak ditunggangi serta tidak boleh dibuahi pejantan."

Penafian memerah dalam kalimat, "Tidak seorang pun boleh

memerahnya" disebutkan secara mutlak. Sedangkan perkataan Abu

ubaidah menunjukkan bahwa yang dinafikan adalah meminumnya.

Abu Ubaidah berkata, "Mereka mengharamkan bulunya, dagingnya,

tungangannya, air susunya kepada perempuan' namun

menghalalkannya untuk laki-laki, dan apa yang dilahirkannya sama

kedudukannya dengannya. Namun, jika mati maka laki-laki dan

perempuan boleh memakan dagingnya." Abdurrazzaq meriwayatkan

dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Bahiirah da,Yi jenis unta

adalah unta betina yang telah melahirkan lima kali dan yang kelima

adalah jantan, maka ia untuk laki-laki tidak untuk perempuan. Namun,

jika yang kelima adalah betina maka telinganya dibelah kemudian

dilepaskan. Mereka tidak mau memotong bulunya dan tidak meminum

air susunya dan tidak mau menaikinya. Namun, jika mati, maka laki-

laki dan perempuan boleh memakan dagingnya."

Para ahli bahasa menukil penafsiran lain kata bahirah hingga

10 penafsiran. Al Bahr artinya membelah telinga. Ini sebagai tanda

untuk binatang itu.

ie W JJ.j I d#l q$tli{ t;.f.Jltj (As-saa'ibah adatah

hewan yang mereka biarkan untuk sesembahan mereka, maka tidak

boleh digunakan untuk membawa sesuatu). Abu Ubaidah berkata,

"As-Saa'ibah berusal dari semua jenis binatang. Ia terjadi akibat

nadzar untuk berhala. Maka ia dibiarkan dan tidak dilarang masuk

penggembalaan manapun dan minum dari semua sumber air serta

tidak ditunggangi oleh seseorang." Dia juga berkata, "Sebagian
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mengatakan as-saa'ibah hanya berasal dari jenis unta. Seseorang
biasa bernadzar jika sembuh dari sakitnya, atau datang dari
perjalanannya niscaya dia akan melepaskan unta." Abdurrazzaq
meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "As-Saa'ibah
adalah sebagian unta yang mereka biarkan dan tidak dihalangi untuk
datang ke tempat air atau minum di tempat itu."

*'i i# 411,'*i y io' ,,r; l'ii,'lti :.;-a ii l,6i iS,6

... €r;rj, (Dia berkata, "Abu Hurairah berkata, 'Rasulullah SAW

bersabda, 'Aku metihat Amr bin Amir Al Khuza'i..."). Demikian
tercantum dalam riwayat ini, yaitu bagian yang langsung kepada Nabi
SAW disebutkan di sela-sela hadits mauquf.

.J! .; #'i.J'; +)' sy )il C k J,jr iio, i'.,jrs ur
Washilah adalah unta betina yang dibeloh telinganya pada awal
melahirkan anak betina, kemudian diiringi pula dengan anak yang
betina). Demikian dia menyebutkannya bersambung dengan kalimat
yang langsung dari Nabi SAW. Sikap ini menimbulkan asumsi bahwa
kalimat ini juga dinukil langsung dari Nabi sAw. padahal tidak
demikian, bahkan merupakan lanjutan penafsiran Sa'id bin Al
Musayyab. Adapun bagian yang dinukil langsung dari Nabi SAW
pada hadits ini adalah penyebutan Amr bin Amir. Sedangkan
penafsiran bahiirah serta'empat hal yang disebutkan dalam ayat,
semuanya berasal dari Sa'id bin AI Musayyab.

Dalam riwayat Al Ismaili dari jalur ya'qub bin Ibrahim bin
Sa'ad, dari bapaknya -melalui sanad di atas- disebutkan sama seperti
riwayat di bab ini, hanya saja sesudah menyebutkan bagian yang
langsung dari Nabi SAW, dia berkata, "Ibnu Al Musayyab berkata,
'Al Washiilah adalah unta betina.........'." Maka dia telatr
menjelaskan bahwa seluruh penafsiran tersebut adalah mauquf (tidak
langsung dari Nabi SAW), dan inilah yang kuat. Demikian juga
diriwayatkan Ibnu Mardawaih dari jalur Yahya bin Sa'id dan
Ubaidillah binZiyad, dari Ibnu Syihab secara terperinci.
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'db') tf @ita bersambung). Yakni dengan sebab itu ia

dinamakan Washiilah. Abu Ubaidah berkata, "Adapun saa'ibah,

setiap kali melahirkan, maka anaknya sama dengan kedudukan

ibunya, hingga enam anak. Apabila anak yang ketujuh adalah betina

maka keduanya dibiarkan dan tidak disembelih. Sedangkan jika anak

ketujuh adalah jantan, maka disembelih dan dimakan oleh kaum laki-
laki tanpa menyertakan perempuan. Demikian juga jika melahirkan

dua jantan. Namun, jika yang lahir jantan dan betina, maka mereka

menamai yang jantan washiilah, karena ia tidak disembelih dengan

sebab saudara perempuannya. Semua ini berlaku jika tidak dilahirkan

dalam keadaan mati. Adapun jika ia melahirkan anak sesudah

kelahiran ketujuh dalam keadaan mati, maka ia dimakan oleh wanita

tanpa menyertakan kaum laki-laki."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dia

berkata, "Al Woshiilah adalah kambing apabila melahirkan tujuh kali
dan yang ketujuh adalah jantan, maka ia disembelih dan dimakan, tapi
bila anak ketujuh adalah betina, maka dibiarkan. Adapun jika jantan

dan betina, maka mereka berkata, 'Ia telah menghubungkan (washala)

saudaranya, maka yang jantan itu juga dibiarkan tidak disembelih'."

...5jiLir 'q.bt a-;5- ,tat' ,-[fu 7Anr5 6U Haam adalah unta

jantan yang telah menghamili unta betina dalam jumlah tertentu ...).
Perkataan Abu Ubaidah menunjukkan bahwaf;aam hanya terjadi pada

anak dari saai'ibah. Dia berkata, "Biasanya apabila jantan menghamili

anak bahiira& maka itu disebut f;aam." Dia juga berkata, "Al flaam
berasal dari unta jantan. Apabila unta jantan telah berhasil menghamili

unta betina sepuluh kali, mereka berkata, 'Dia telatr melindungi

fuaama) punggungnya'. Maka mereka melarang menungganginya

serta mengambil bulunya dan segala sesuatu darinya. Ia tidak

ditunggangi dan tidak boleh kawin dengan betina." Dari

penjelasannya diketahui jumlah yang tidak disebutkan dalam riwayat

Sa'id. Dikatakan juga bahwa haam adalah unta jantan apabila anak

daripada anaknya telah bisa kawin.

l

l

I
l
I

l
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Al Farra' berkata, "Terjadi perbedaan tentang saa'ibah.

Dikatakan, seseorang membiarkan hartanya yang dia kehendaki dan

membawanya kepada sudnah, yakni orang yang merawat dan

mengurusi berhala-berhala. Sebagian mengatakan, saa'ibah adalah

unta betina jika melahirkan sepuluh kali dan semuanya betina, maka ia

dibiarkan, tidak ditunggangi, tidak diambil bulunya, dan tidak pula

diminum air susunya. Jika anaknya melahirkan, maka telinganya

dibelah. Bshiirah adalah anak saa'ibah dan ia memiliki kedudukan

yang sama dengan ibunya. llashiilah adalah kambing yang

melahirkan tujuh kali. Apabila anak yang terakhir jantan atau betina

maka dikatakan, 'Ia telah menjalin hubungan dengan saudaranya'.

Kaum wanita tidak boleh meminum air susu induknya, tetapi kaum

laki-laki boleh, dan kedudukannya sama seperti saa'ibah kecuali

dalam hal ini. Adapun fuaam adalah unta jantan apabila anak daripada

anaknya (cucunya) telah bisa kawin. Dikatakan, 'Ia telatr melindungi

(ftaama) kakeknya', maka unta jantan (kakek) ini tidak ditunggangi

dan tidak pula diambil bulunya, dan tidak dilarang makan rumput di
penggembalaan mana saja."

* h',p,;,'+';;:; liSii,Sti,\6?-,j,i'+i'+
a'hi *i (Aku mendengar Sa'id mengabarkan tentang ini, dia

berkata, Abu Hurairah .berkata, "Aku mendengar Nabi SAW

menyebutkan sepertinya). Demikian disebutkan kebanyakan

periwayat, dengan lafazh, "yukhbiru" (mengabarkan), yakni dalam

bentuk kata kerja mudhari' (kata kerja sekarang), berasal dari kata

akhabara (telah mengabarkan), dan berkaitan langsung dengan

dhamir (kata ganti). Dalam riwayat Abu dzar dari Al Hamawi dan Al
Mustamli dinukil dengan lafazh 'bahiirah', seakan-akan ia

mengisyaratkan penafsiran bahiirah dan selainnya sebagaimana dalam

riwayat Ibrahim bin Sa'ad, dan bahwa yang langsung dari Nabi SAW

yang dinukil Abu Hurairah RA adalah penyebutan Amr bin Amir.

Karena Imam Bukhari meriwayatkan pada pembahasan tentang

keutamaan kaum Quraisy; Abu Al Yaman menceritakan kepada kami,
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Syu'aib memberitakan kepada kami, dalril Az-Znhri, aku mendengar

Said bin Al Musayyib berkata, "Al Bahiirah adalah yang dilarang

diminum air susunya...." Akan tetapi dia menyebutkannya secara

singkat dan berkata, "Abu Hurairah berkata, dari Nabi SAW, 'Aku

melihat Amr bin Amir...."
, . . to. \'€,;; i;i, airr Cj{;--i i.i"* r,; * 7V *' f '$' 'ir'ot1.'i

, . 
^' 

n

*j * io' .J.a "oit lOtriwayatkan lbnu Al Had dari lbnu Syihab dari

sa,id dari Abu Hurairah, "Aku mendengar Nabi sAll/ bersabda...").

Jalur Ibnu Al Had diriwayatkan Ibnu Mardawaih dari jalur Khalid bin

Khumaid Al Mahri, dari Ibnu Al Had -dia adalah Yazid bin Abdullah

bin Usamah bin Al Had Al-Laisi- melalui sanad ini, yG ;. ;)i af:
'#u'g 4t \,U$
;e * 'Jfr,:- ,t (Aku melihat Amr bin Amir Al Khuza'i menarik

ususnya di neraka, dia adalah orang pertama yang memperaktikan

saa'ibah." Adapun saa'ibah adalah hewan yang dibiarkan dan tidak

boteh digunakan untuk membawa sesuatu di atasnya).

Abu Awanah dan Ibnu Abi Ashim meriwayatkan bagian yang

dinukil dari Nabi sAw saja daiam kitab Al Awa'il, Al Baihaqi, dan

Ath-Thabarani, dari beberapa jalur, dari Al-Laits, dari Ibnu Al Had.

Tampak bahwa dalam riwayat Khalid bin Humaid terdapat perkataan

periwayat yang disisipkan dalam hadits dan bahwa penafsiran itu

berasal dari perkataan Sa'id bin Al Musayyab.

Adapun lafazh, "Dia orang pertama yang mempraktikkan

:;*a'ibah", ditambahkan pada nyiril oo.i t*l,l |T.lo" Hurairah

yeng dikutip Imam Muslim, 
'EU,hI. 

;1-t *j {4' "P} (Dan

wengadakan bahiirah serta mengubah agama Ismail). Abdurrazzaq

meriwayatkan dari Ma'mar, dan Zaid bin Aslam, dengan sanad yang

ntursat, e U ht i.Qt 'i;',;',5\1j ,lri i. t* v):Ft * n'S'ti
qqi a? e?j ^is o\i1V 4i lorang pertama vang melatukan

saa'ibah adalah Amr bin Luhay, dan orang pertama yang

,:-,t-JJt *,i'J'ri otli,l6' d'rio'H" €,';j,
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mengadakctn bahiirah adalah seorang laki-laki dari Bani Mudlaj, dia

melukai telinga untanya dan mengharamkan meminum air susunya).

Namun, keterangan pertama lebih shahih.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah, "Aku
melihat Jahannam, sebagiannya melahap sebagian yang lain, dan aku

melihat Amr menarik ususnya di nerakn, dia orang pertama yang

membuat As-Sa'ibah." Demikian disebutkan di tempat ini secara

ringkas dan telah disebutkan juga dalam bab-bab perbuatan dalam

shalat melalui jalur lain, dari Yunus, dari Zaid secara panjang lebar.

Pada bagian awalnya disebutkan, ar .rL )t J?i i66 ,!.'l'iilr *
Wy ij'y ip *t y (Matahari mengalamai gerhana, maka

Rasulullah SAW berdiri (y,memlaca surah,.yang panjang). Di
dalamnya disebutkan,:d F tjjl glii e |c,Jr-i,t'sj/t (Sungguh aku telah

melihat segala sesuatu di tempatlru ini). Lalu disebutkan juga bagian
yang terdapat pada bab di atas. Imam Bukhari menyebutkannya di
bab-bab tentang shalat gerhana melalui jalur lain dari Yunus tanpa

tambalran. Demikian juga dari jalur Uqail dari Az-Zuhi. Adapun
penjelasan nasab Amr bin Al Khuza'i telah disebutkan pada

pembatrasan tentang keutamaan kaum Quraisy. Begitu pula penjelasan

proses perubahan agama Ibrahim AS dan ajakannya untuk mendirikan
patung-patung dan yang lainnya.
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14. Firman Allah, '.5 
#'i C*"dj 1j3 U tltat' # t':S't

V:€'F&uit@17ui
,oDan adolah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku

berado di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan (angkat)

aku, Engkau'lah yang rnengawasi mereka' Dan Engkau adalah

Maha Menyaksikan atas segala sesuatu"'

(Qs. At Maa'idah [5]: ll7)

*r i' ,J- ,l' J;j "+, 
ilu t# ?nt ufl fe It f

'; \";. i'7 i* i' Jl o l, r*; 8\ ;a' 6: t, Jul',r3

.*' F\ Jt <qO s s\ri)b rtt4 LV f 
'J\i 

$l:ri. ril 'ju
|U i;r.,ti g,r;y yqti; ,;.s:- ar*:t'J"1i ;:;, )f 'iG f
,6)Lal'o; U ,'JrtG,ltr' 'ctri 'OL\5 ,tf U )e :,

ip, r:ir i6 * ittl .'!:r,; r;*i 5 *)Y ) cI isd
7*'5, ui '.;! e*; ett'n4,c a; 6 $4i W'*))

';.p'ru fr'*rubi JLrT';6ti I :r'* itt,J4 (W
4625. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, ..Rasulullah SAw

bersabda, 'wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan

kepada Allah dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang, dan tidak

dikhitan'. Kemudian beliau membaca, 'sebagaimana Kami memulai

pada knli pertama penciptaan, demikian iuga Kami

mengembalikannya, sebagai ianji dari Kami, sesungguhnya Kami

aknn melakuknnnya...'hingga akhir ayat. Kemudian beliau bersabda,

,,Ketahuilah, sesungguhnya ciptaan yang pertama kali diberi pakaian

di hari Kiamat adalah lbrahim. Ketahuilah sesungguhnya
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didatangkan beberapa laki-laki dari umatku lalu diseret ke arah kiri,
maka aku berkata, 'l4tahai Tuhan, sahabat-sahabat kecilku', maka

dikatakan, 'Sesungguhnya engkau tidak tahtt apa yang mereka adakan
sesudahmu', maka aku berkata sebagaimana perkataan hamba yang
shalih, 'Dan adalah sku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku

berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan (angkat)

aku, Engkau-lah yang mengawosi mereka'. Dikatakan,
'Sesungguhnya mereka itu senantiasa murtad ke belakang mereka
sejak engkau berpisah dengan mereka'."

Keterangan Hadits:

(Bab "Dan adalah aki menjadi saksi terhadap mereka, selamcr

aku berada di antara mereka'). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu
Abbas, "Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan kepada Allah dalam
keadaan tanpa alas kaki" yang akan dijelaskan pada pembahasan

tentang kelembutan hati. Yang dimaksud di tempat ini adalah kalimat,
"Alan mengatakan sebagaimana perkataan hambo yang shalih, 'Dan

adalah aku menjadi salai terhadap mereka, selama aku berada di
antara mereka'."

Kata " us h a i h a abi" (sahabat-sahabat kecilku) dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan, ashhaabi (sahabat-sahabatku). Al Khaththabi
berkata, "Di sini terdapat isyarat akan sedikitnya jumlah mereka yang
mengalami hal seperti itu, dan ia hanya terjadi pada sebagian bangsa
Arab yang kasar dan tidak te{adi pada seorang pun di antara sahabat
yang masyhur."
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15. Firman Alrah, ;.il\ Ui '439"&'ttn ttb lif n*t ne* bl- 
'6;;t 

-

"Jiko Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mercka

adalah hamba-humba Engkau, dan jika Engkau mengampuni

ntereko, maks sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi

Maha Bijaksana." (Qs. Al Maa'idah [5]: 118)

:t;, |t|rS; i-(i :Ju &'t e i' "L Ut * qc ltf
,$31 :!(br i:Jr ir; ,k 5;ii,r6, .;tt * *:; ie

<ffii, 'ti, -* rt, g.'c;\v'ri\:.W
4626. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW,

beliau bersabda, "sesungguhny'a kalian akan dibangkitkan dan

beberapa orang diseret dari arah kiri. Maka aku mengatakan

sebagaimana perkataan hamba yang shalih, 'Dan aku meniadi sal<si

atas mereka selama aku berada di antara mereka 
-hingga 

firman-

Nya- Yang Maha Perkasa lagi Maha Biial<sana'."

Keterangan:

(Bab "Jika Engkau menyil<sa mereka maka sesungguhnya

mereka aclalah hamba-hamba-Mu). Dalam bab ini disebutkan hadits

trbnu Abbas telah dikutip sebelumnya. Imam Bukhari menukilnya

secara ringkas.
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Ibnu Abbas berkata, "Kalimat, 'tsumma lam takun fitnatuhum'
(kemudian tidak ada fitnah mereka), yakni tak ada udzur mereka.

Ma'ntusyaat artinya yang bersusun-susun baik anggur dan lainnya.

llantuulatan artinya sesuatu yang digunakan membawa diatasnya.

Lalabbasna artinya kami samarkan. Li'undzirakum Di&i (untuk kami
jadikan ia peringatan bagi kamu), yakni penduduk Makkah. Yan'aun

artinya saling menjauh. Tubsal artinya tersingkap. Ubsiluu artinya

mereka dibuka aibnya. Baasithuu aidiyahum artinya membentangkan

tangan-tangan mereka. ,41 Busth artinya memukul. Istaktsartunt

artinya kalian banyak rnenyesatkan. Mimntaa dzara'a minal harts

(dari tanaman yang diciptakan Allah) artinya mereka

memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari buah-buahan dan harta

mereka, dan bagi syetan dan berhala satu bagian tersendiri. Akinnah

bentuk tunggalnya adalah kinaan. Ammasytamalat (alaukah apa yang

dikandung), yakni bukankah ia tidak mengandung melainkan jantan

atau betina. Maka mengapa kamu tidak mengharamkan sebagian dan

menghalalkan sebagian. Masfuuhan artinya yang mengalir. Shadafa

artinya berpaling. Ablisuu artinya putus asa. Absiluu artinya pasrah.

Sarmadan artinya terus menerus. Istahwathu artinya dia

menyesatknnya. Yamtaruun artinya ragu-ragu. Waqrun artinya

penyumbat. l/ Wiqru artinya muatan/beban. Asaathiir bentuk

tunggalnya usthuurah dan isthaarah artinya dongeng-dongeng. l/
Ba'saa' berasal dari kata al ba's dan juga dari al bu's (yang buruk).

Jahratan artinya terang-terangan. Ash-Shuwar adalah bentuk jamak

dari kata shuurah, seperti suurah menjadi suwar. Malakuut artinya

kekuasaan. Seperti ungkapan 'rahabuut khairun min rafuamuut'

(ketakutan lebih baik daripada belas kasih). Dikatakan, 'turhab

khairun min an turhqm' (ditakuti lebih baik daripada dikasihani).

Janna artinya telah gelap. Ta'aalaa artinya tinggi. Jika diri itu
menebus [dengan berbagai tebusan tetap] tidak diterima darinya pada

hari itu. Dikatakan, 'alallaah husbaanuhu' (atas Allah
penghisabannya), yakni perhitungannya. Dikatakan, fuusbaanan

artinya sasaran. Rujuuman (pelempar); untuk syetan-syetan.

Mustaqarrun (tersimpan) di dalam shulbi. Mustauda '(diletakkan); di
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dalam rahim. Al Qinwu artinya tandan. Bentuk gandanya adalah
qinwaan, dan bentuk jamaknya juga qinwaan, seperti kata shinwun
dan shinwaon.

Keteranqan:

(Surah Al An'aam. Bismillaahirrahmaanitafuiim). Lafazh
basmalah tidak tercantum pada riwayat selain Abu Dzar.

€]y 'e';" el { ,a* ;,:t )a gOnu Abbas berkata,

"Kalimat, 
"tsumma 

lam takun fitnatuhum' [kemuclian tidak ada fitnah
merekaJ, yakni tak ada udzur mereka). penafsiran ini disebutkan Ibnu
Abi Hatim dari jalur Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas. Ma'mar
berkata dari Qatadah, .,,flry ,i'-fr u 'c;;i ,j6 ,.&51r, ,&1

(Fitnatuhum, yaloi perkataan ntereka." Dia berknta, ,,Aku

mendengar orang yang mengatakan bahwa maknanya,
ma'dziratuhum [udzur merekaJ). Riwayat ini dikutip Abu
Abdunazzaq. Abd bin Humaid merirvayatkan dari yunus, dari
Syaiban, dari Qatadah, tentang firman-Nya dalam surah Al An,aam [6]
ayat 23, 'e'iJ I j Or"*udian tidak ada fitnah mereka), dia

berkata, 'ety (udzur mereka).

u,t ?J gflt "c ,fi- t, oU,sF (Ma,ruusyaat artinya apa

yang bersusun-susun toit onggur'don lainnya). Demikian tercantum
pada selain riwayat Abu Dzar. penafsiran ini dinukil dengan sanad
yang maushul oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ibnu Juraij, dari Atha',
dari Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat
141, ,.>r3jij,i o6.'r-:.Ji glt $3 (Dan Dialah yang menjadikan kebun_

kebun [dengan buah-buahanJ yang bersusun-susun), dia berkata, 6

i:iii, 4 Un (Buah anggur yang bersusun-susun). :arV ?i,
yakni apa yang tidak bersusun-susun." Dikatakan, ,,Al Ma,ruusy
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adalah buah yang merniliki pohon yang tegak. Sedangkan ghairu

ma'ruusy (tidak bersusun-susun) adalah buah yang menjalar di tanah.

W ,,[.L- 6 ilJ|; (flamuulatan artinya sesu(ttu yang

digunakan membawa diatasnya). Penafsiran ini disebutkan juga oleh

Ibnu Abi Hatim melalui sanad yang maushul dari jalur Ali bin Abi
Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya dalam surah Al An'aam

[6] ayat 142, $']t') aSfr plaa yang clijadikan tmtuk pengangkutan clan

ada yang untuk clisembelih), dia berkata, "Al Hamuulaft adalah unta,

kuda, bighal, himar, dan segala sesuatu yang mungkin digunakan

untuk membawa di atasnya." Ma'mar berkata, dari Qatadah, dari Al
Hasan, "Al Hanntulah adalah hewan yang dapat digunakan untuk

membawa di atasnya. Sedangkan Al Farasy adalah yang masih kecil."

Qatadah berkata, "Selain Al Hasan berkata, 'Al Hamuulaft adalah unta

dan sapi. Sedangkan Al farasy adalah kambing'." Saya (Ibnu Hajar)

mengira dia menyebutkan hal itu dari Ikrimah sebagaimana

diriwayatkan Abdurrazzaq. Dari Ibnu Mas'ud dikatakan, "Al
Hamuulah adalah unta yang sudah dapat digunakan untuk membawa

sesuatu. Sedangkan ,4/ Farasy adalah unta yang masih kecil."
Perkataan ini diriwayatkan Ath-Thabari dan dinyatakan shahih oleh Al
Hakim.

W tt:,$1 @alabbasna artinya kami samarkan). Penafsiran

ini disebutkan Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu

Abbas tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat S, ti4t
"bil;" 6 W (Kami akan jadikan mereka tetap ragu sebagaimana

kini mereka ragu), dia berkata,'FiV (g'i:! (Kami akan samarkan atas

wereka).

k '&i 
: €;y\ (Untuk Kami jadikan ia peringatan bagi

kantu, yaloi penduduk Makkah). Demikian yang saya lihat dalam

h,rtab Al Mustakhraj Abu Nu'aim di tempat ini. Demikian juga

tercantum dalam riwayat An-Nasafi. Pernyataan ini dinukil dengan
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sqn(td yang maushul oleh Ibnu Abi Hatim dari Ali bin Abi Thalhah
dari Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat

ls, y, €fl.Lv7t tt; ji €s?s (Dan Al Qur'an ini diwahyukan

kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu), dia
berkata, 3j'#1 \F7- Valcni nenducluk Makkah). Adapun lafazh,'t Ui
(Dan orang-orang yong sampai Al Qur'an kepadanya), dia berkata,
";t''i t4 e6t ;rriiVt t]"j'{i5 g1(Dan siapa di antara manusia yang

sampai Al Qur'an ini kepadanya, maka ia sebagai peringatan
baginya).

as3ir6 oiii (Yan'auna artinya menjauh). Penafsiran ini

disebutkan Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang maushul da'i jalur
Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah dalam
surah Al An'aam [6] ayat 26,'ab ;t::U"3 U d*" i'rdia berkata , O\:S(;;_

(Mereka saling menjauh). Demikian juga yang dikatakan Abu
Ubaidah, ;O o\V-1, yakni 'tib o'l,,rbrj- ,ei lSaling menjauh darinyo).

Senada dengannya dikatakan Abdunazzaq, dari Ma'mar dari eatadah.
Dia meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Abbas, "Ayat ini turun
berkenaan dengan Abu Thalib. Dia melarang orang-orang musyrik
menyakiti Rasulullah, tetapi dia menjauhkan diri dari apa yang dibawa
beliau sAw." Riwayat ini dinyatakan shahih oleh Al Hakim melalui
jalur ini.

t . o.t 1,, ol

P ,F (Tubsal artinya tersingkap). Pernyatan ini dinukil
juga oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang maushur daijalur Ali
bin Abi Thalhah, dari ibnu Abbas, tentang firman Allah dalam surah
Al An'aam [6] ayat 70, t '# 'oi q. f, Qteringatkanlah mereka

dengan (Al Qur'an) itu, agar masing-masing diri tidak dijerumuskan),
dia berkata,'#'ot *" (Yakni tersingkap aibnya). Abd bin Humaid

meriwayatkan dari jalur Mujahid, J{i yakni ;u ti (diserahkan).

Sementara dari jalur Qatadah disebutkan,'# (ditahan).
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t'i.ii '#f (lbsiluu artinya dibuka aibnya). Demikian

disebutkan dalam bentuk ruba'i (kata keda yang terdiri dari empat

huruf), dan ini merupakn salah satu dialek. Dikatakan, fodhaha dan

afdhaha. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan juga dari jalur Ali bin Abi

Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya dalam surah Al An'aam

[6] ayat 79, tfi? V"rt.i i-,;lr'a!11 (Mereka itulah orang-orang yang

dijerumuskan kedalam api neraka, disebabkan perbuatan mereka

sendiri), dia berkata, fi*t t*- (Yakni dibuka aibnya). Pada

pembahasan terdahulu telah disebutkan penafsiran lain kalimat ini dari

selain Ibnu Abbas. Al Ismaili mengingkari penafsiran pertama ini,

seakan-akan dia tidak tahu penafsiran itu berasal dari Ibnu Abbas.

,'-Ht Li' .;-*-I-i t:*,t;. (Membentangkan tangan-tangan

mereka. Al Basth [membentangkanJ artinya memukul). Penafsiran ini

dinukil juga oleh Ibnu Abi Hatim melalui jalur ini dari Ibnu abbas

tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat Ol, 9a-U.k.t;ltt
'na-tJ-i ldan para malaikat membentanglran [memukulkanJ tangan-

tangan mereka), dia berkata, q:rljrr'Soit5, :r.lt y 'i 
(Yang

demikian terjadi saat kematian, dan al basth [membentangkanJ

artinya memuhtl).

fE, 'iiibl ei5a, (staktsartum artinya kalian banyak

menyesatkare,). Ibnu Abi Hatim juga menukilnya dengan sanad yang

maushul.

irdilr, )@) ,V &,o3 g,t? ,t y,lt+ o4r 1'r;5 \
{i (Mimmaa dzara'a minal fuarts [dari tanaman yang diciptakan

AllahJ artinya mereka memperuntuklcan bagi Allah satu bagian dari

buah-buahan dan harta mereka, dan bagi syetan dan berhala satu

bagian tersendiri).Penafsiran ini disebutkan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu

Abbas tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 136,

(..aI pl6j'Ire &Fl U ?ti fu .il tki (Mereko memperuntukkan bagi
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Allah satu bagian dari tanaman itu dan ternak yang telah diciptakan
Allah), dia berkata , ),,'k (Mereka menjadikan bagi Altah...) lalu

disebutkan seperti diatas disertai tambahan, n 'j+ 6 a-;; C'W-|r$
rF ),# el*u, ':k U'*'o,i',:;i; lGSr' # e
(Apabila buah tanamon yang ditetapkan untuk Alloh itu jatuh pada
bagian syetan niscaya mereka membiarkannya, tetapi jika apa yang
mereka tetapkan untuk syetan jatuh pada bagian Allah, niscaya
mereka mengambilnya). Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur
Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata, "Mereka biasa menamai
untuk Allah satu bagian dari tanaman dan untuk sekutu-sekutu mereka
satu bagian pula. Jika bagian yang mereka tetapkan untuk Allah
terbawa angin ke bagian yang ditetapkan untuk berhala-berhala,
niscaya mereka meninggalkannya seraya berkata, 'Allah tidak butuh
kepada ini'. Namun, bagian berhala-berhala mereka yang terbawa
angin ke bagian yang ditetapkan untuk Allah, niscaya meraka
mengambilnya."

Adapun binatang ternak yang disebutkan Allah adalah
bahiirah dan saa'ibah sebagaimana yang telah disebutkan pada tafsir
surah Al Maa'idah. Kemudian pada pembahasan tentang berita-berita
jahiliyah dikutip perkataan Ibnu Abbas, "Jika engkau ingin
mengetahui kebodohan Arab..." lalu dia mengisyaratkan kepada ayat
ini.

brs a;q ,tFi lAkrnnah bentuk tunggarnya adalah kinaan).

Demikiann tercantum pada riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli, dan
ini adalah perkataan Abu ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah
dalsm surah Al An'aam [6] ayat 25,'o.,iin-'oi egi (penutup [sehingga

mereka tidakJ memahaminya), "Bentuk tunggalnya adalah kinan,
artinya penutup-penutup."

qti u;? (Sarmadan artinya terus menerus). Demikian

tercantum di tempat ini. Namun, kalimat ini tidak terdapat dalam
surah Al An'aam, tetapi terdapat pada surah Al eashash. Abu
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Ubaidah berkata tentang finnan Allah dalam surah Al Qashash [28J

ayat7t,6f,iir r, J! ($;'$)t 3=,, io' |fr ol'j1,ti'} (Katakantah,

"Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu

terus menerus sampai hari kiamat.), tktt ,5i t-t"ra (Sarmadan artinya

terus menerus). Diaberkata, U? '# '*&t :e ,)S I (segalu sesuatu

yang tidak terputtts maka disebut sarmad). Al Karmani berkata,

"seakan-akan Imam Bukhari menyebutkamyl di tempat ini karena

sesuai dengan firman Allah dalam surah ini, ((-, Jul ,,h.i (Dan Dia

rnenj adikan maiam s ebagai istirahat)."

"2'"& ;': (Waqrun artinya penyumbat). Abu Ubaidah berkata

tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 25, 'g-ritt g,)

f;1 lOan di telinga-telinga mereka ada sumbatan), 
'b!.'i'{Aft',)-cilt 

4i

s4r's F f 
" 

'4 ,o"ti4 fti€ lvakni ketebalan dan ketulian

meski mereka mendengar. Akan tetapi meraka tuli dari kebenaran dan

petunjuk). Ma'mar menukil dari Qatadah tentang firman Allah, e
f;5 ,4rsre e, iffi-'oiki krlr, dia berkata, W o'*fi ;arif. o''l;U

,4'Je 6 ,i)U tt'JFt * ,et St.i; t:; (Mereka'mendengar

dengan telinga-telinga mereka, namun mereka tidak dapat memahami

sesuatu, sama halnya dengan hewan ternak yang mendengar perkatan

nomun tidak tahu apa yang dikatakan kepadanya). Mayoritas ulama

membaca dengan kata waqran, sementara Thalhah bin Musharrif

nrembacanyawiqran.

',t.,,jl, * ;p $1i (Adapun al wiqru artinya muatan/beban).Ini

adalah perkataan Abu Ubaidah, yang bersambung dengan perkataan

sebelumnya. Dia berkata, "Jika dibaca al wiqr maka arinya bawaan."

Ar-Raghib menambahkan bahwa al wiqr adalah bawaan keledai.

Sedangkan al wisq adalah bawaan unta." Adapun makna ayat menurut

lafazh al wiqr adalah bahwa dalam telinga mereka terdapat sesuatu
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yang menyumbatnya sehingga berat mendengar perkataan, sarna

halnya dengan muatan/beban unta.

talt et i;wt; irji;i uytt +ri (Asaathiir bentuk

tunggalnya usthuurah dan isthaarah artinya dongeng-dongeng). lni
juga perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah, I)

S\\r aUAi "Bentuk tunggalnya adalah usthuurah dan asthaarah.

Maknanya adalah a t -turnth aal (dongeng-dongeng). At -Turruhaat asal

artinya jalan kecil. Dikatakan bahwa huruf la' merupakan pengganti

huruf wawu yang kata awalnya adalah al warah, artinya dungu/bodoh.

i$t 1'okt ,iqt q iLiir 1lt Ba'saa' berasat dari kata at

ba's dan juga dari al bu's (yang buruk)).Ini adalah makna perkataan

Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah Al
An'aam [6] ayat 42, ,;-l3u. pUrr6 (Kemudian Kami sil<sa mereka

dengan [menimpakanJ kesengsaraan), ,y$ipr: lt 4iq, e eo
adalah malapetaka baik berupa kebaikan, keburukan, dan bencana).

Al Ba's artinya kebaikan sedangkan al bu's artinya kefakiran. Ada
juga yang mengatakan al ba's adalah pembunuhan dan al bu's adalah
kemudharatan.

'-..-.1 '-,. .'l;;-tta 6rei (Jahratay artinya terang-terangan). Abu Ubaidah

berkata tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 47, ',)s

"l a' utii nSSi'oy'nSS-l1i (Katakanlah: "Terangkanlah kepadatat, jika

datang sil<saan Allah kepadamu dengan sekonyong-konyong atau

terang-terangan), oik et *70'€i;:k \i ,o\fi- i p; it'i ,si

(Yafui secara tiba-tiba dan mereka tidak menyadari, atau secara

terang-terangan dan mereka melihatnya).

')?:, i3* !:F :t* ac \Lrit (Ash-shuwor adatah bentuk

jamak dari kata shuurah, seperti suurah menjadi suwar). Demikian
yang disebutkan, kecuali dalam riwayat Abu Ahmad Al Jurjani
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disebutkan, i*t at'5o lsltuurah don shuwar), dan terjadi perbedaan

tentang baris bagi huruf waw, apakah berbaris/athah atau sulam.

Abu Ubalclah berKata tentang trrrnan Allan oatam suran Al

An'aam [6] ayat 73, siL! e * 7'jt (diu,aktu sangkakala ditiup),

firman Aliah dalam surah AIAbu Ubaidah berkata

"Dikatakan ia adalah bentuk jamak dari kata shuurah, ditiupkan

ruhnya maka dia pun hidup.

Adapun yang akurat dalam hadits bahwa shuur artinya

terompet yang ditiupkan. Kata tersebut berbentuk tunggal bukan

jamak. Al Farra' menukil kedua hal ini dan berkata pada yang

pertama, "Atas dasar ini maka yang dimaksud peniupan adalah kepada

yang mati." Al Jauhari berkata dalam l<ttab Ash-Shihah bahwa Al
Hasan membacanya dengn lafazh shuwar. Lalu An-Nahhas lebih

dahulu berkomentar, "Ini bukan qira'ah (bacaan) dalam Al Qur'an."
Namun Abu Al Baqa' Al Akbari menetapkannya sebagai salah satu

'qira'ah', sebagaimana dalam kitabnya I'rab Asy-Syawaadz, ymg
akan dijelaskan pada pembahasan tentang kelembutan hati.

tt,. t t ' t '
U1iJ-i .1' .rE )A- ptkatakan; atas Allah hisabnya). Yakni

perhitungannru. Hut ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang

awal mula penciptaan. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari

Qatadah tentang {irman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 96,

'J''Q"i- 'r,$ri 
,-11*13, dia berkata, 79 e ltt'tU- (Keduanya beredar

deilgan perhitungan). Dari Ai Akhfasy, dia berkata,"Husbaaz bentuk

jamak dari kata hisaab, seperti syuhbaan bentuk jamak daripada

s..'ihaab."

>b j6 (Ta'aalaa artinya menjadi tinggi). Dalam kitab At

fulustakhraj Abu Nu'aim disebutkafl, "Ta'aala allaahu artinya Allah

I{aha Tinggi." Demikian juga dalam riwayat An-Nasafi.

*#. f'f:)3 ,€f-f titiJ*r (Husbaanan artinya sasaran, dan

pelempar untuk syetan-syetan). Hal ini telah disebutkan pada

pembahasan tentang awal mula penciptaan.
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ei * (janna artinya menjadi gelap). Abu Ubaidah berkata

tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6) ayat 76, tlb'* Ai
'115r 

lxetika malam telah menjadi gelap), J}iit * *b'€i (Yahi

menutupi dan menjadi gelap).

f?t eLl|#:,.jioJr eW (Mustaqarrun ftersimpanJ tli

dalam shulbi. Mustauda' [diletakkanJ di dalam rahim). Demikian

tercantum di tempat ini. Ma'mar meriwayatkan dari Qatadah tentang

firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat gS,LJJrUt';-.*t, dia

berkata, -ijar e Lt"#') , f?t ,f.W (Terletak dalant rahint tlan

tersimpan dalam shulbi). Riwayat ini dikutip Abdurrazzaq.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas

dengan sanad yarg shahih dan dinyatakan shahih oleh Al Hakim. Abu

Ubaidalr berkata, lli s.] € ts"*;: yli :*- e'Jit3 (Tersimpan

dalam Shulbi bapak dan terletak dalam rahim ibu). Demikian juga

diriwayatkan dari Abd bin Humaid dari hadits Muhammad Ibnu Al
Hanafiyah, dan ini sesuai dengan apa yang ada pada Imam Bukhari,

serta menyelisihi yang terdahulu,

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata,

:71, e Vt:#i gfu' d 6'iil (Tempat tetapnya di dunia, dan

tempat simpanannya di akhirat). Ath-Thabarani menukil dari

haditsnya, ',"\\i Ll'.tjltt'f:) Wt (Tempat tetapnya adalah rahim

dan tempat simpanannya adalah bumi).

Catatan

Abu Amr dan Ibnu Katsir membacanya mustaqirrun,

sedangkan yang lainnya membacanya mustaqarrun. Namun,

semuanya membaca mustauda', kecuali riwayat Abu Amr, mustaudi'.
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:t*'t * P,ir.& *oii b,;at,i'e I'itJ'r .Li1ir '$r @t

Qinwu artinT,a tanclan. Bentuk gandanya adalah qinwaan, dan bentuk

jamaknya juga qinwaan, seperti kata shinwun dan shinwaan).

Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar, yang menyebutkan kata

shinwaan dua kali, hanya saja yang pertama dibaca shinwaanin dan

yang kedua dibaca shinwaanun. Lafazh yang kedua tidak tercantum

pada riwayat selain Abu Dzar. Maksud kalimat ini diperjelas

perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah

AI An'aam [6] ayat VO, Lrlg W ,t ,F 4i (Don moyang kurma

mengurai tandan-tcutdan), dia berkata, "Al qinwu artinya tandan."

Yakni kumpulan tangkai buah. Bentuk gandanya adalah qinwaan dan

bentuk jamaknya jluga qinwaan, satna seperti bentuk gandanya. Hanya

saja huruf nun pada bentuk ganda tetap berbaris kasrah. Sedangkan

pada bentuk jamak bisa berbaris dhammah, fathah dan bisa juga

kasrah. Kami tidak menemukan yang sepertinya selain kata shinwun,

yang bila diubah ke bentuk ganda menjadi shinwaan, dan bentuk

jamak juga shinwaar. Kesimpulannya, siapa yang memperhatikan

kata qinwaan dan shinwaan, maka akan mengetahui bahwa bentuk

ganda dan jamaknya sama. Namun, bila disambung dengan kata lain

niscaya tampak perbedaannya. Huruf nan di akhir kata itu pada bentuk

jamak bisa berubah-rubah barisnya, berbeda dengan bentuk gandanya

yang tetap berbaris kasrah. Perbedaan lainnya, huruf nan pada bentuk

ganda berubah menjadi alif saat posisi jarr (yakni posisi dimana akhir

suatu kata harus diberi baris kasrah) dan nashb (yakni posisi dimana

akhir suatu kata harus diberi baris fathah), sementara yang demikian

tidak terjadi pada bentuk jamaknya. Demikian juga huruf nun pada

bentuk ganda dihapus jika hendak disandarkan kepada kata

sesudahnya, berbeda dengan bentuk jamaknya.

Catatan

Mayoritas ulama membacanya qinwaan. Sedangkan Al
A'masy dan Al A'raj 

-yaitu 
riwayat dari Abu Amr- membacanya
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qunwaan, dan ini adalah dialek suku Qais. Kemudian dinukil dari Abu
Amr clanwaan. Namun, menurut Ibnu Jinni qanwaan adalah isim
jamak dari qinwu, bukan jamaknya. Dalam qira'ah yang syadz

ditemuakn cara baca yang lain.

?'; oi A ;?,J'j,JF),A b3 "o *],:,#') "o{s (Malakur

clan mulk [kekuasaanJ sama dengan kata rahabuut dan raframuut.

Engkau mengatakan, "ttrhab khairun min an turham" [ditakuti lebih
baik daripada dikasihaniJ). Demikian tercantum dalam riwayat Abu

Dzar. Akan tetapi di dalamnya terdapat kerancuan. Sedangkan

selainnya menukil seperti yang disebutkan dalam bab di atas. Engkau

mengatakan, 'ditakuti lebih baik daripada dikasihani'). Kata malakuut
ditafsirkan dengan arti mulk (kekuasaan). Lalu disebutkan bahwa

acuannya adalah kata rahabuut dan rahamuut. Hal ini diperjelas

perkataan Abu Ubaidah sehubungan dengan firman Allah dalam surah

Al An'aam t6l ayat 75, ,"\\$ cltr;rt C)*; e!.l €i U.tr]
(Demikianlah kami memperlihatkan kepada lbrahim malakut langit
dan bumi), ot3t71)t ai; ;i (Yatcni keraiaan [kekuasaanJ langit).

Bentuknya sempa ungkapan mereka, rahabuut khairun min
rafuamuut ', yakni rahbah khairun minarrahmah (ketabttan lebih baik
daripada minta belas kasih).

Mayoritas ulama membacanya malakuut, sementara Abu As-
Sammak membacanya malkuul. Abd bin Humaid dan Ath-Thabari

menukil dari Ikrimah, beliau berkata, ,h\tj sl16:Jl C'JLi, yakni

kerajaan langit dan bumi. Dalam bahasa Nabthi adalah malkutsa.

Untuk itu ada kemungkinan kata tersebut adalah kata saduran. Namun,

yang lebih tepat adalah keterangan terdahulu bahwa ia berasal dari

kata mulk (raja) sebagaimana yang disebutkan seperti kata rahabuut

danjabaruut.

i$t U.5 eq#ii r * ly oyl ltit o diri itu menebus, tidak

diterima darinya pada hari ilu).Hal ini tercantum dalam riwayat Abu
Dzar saja. Sementara Ath-Thabari menukilnya dan sekaligus
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mengingkarinya. Kata al 'adl ditafsirkan Abu Ubaidah dengan arti

taubat. Dia berkata, "Karena sesungguhnya taubat hanya bermanfaat

pada saat hidup." Namun, yang masyhur adalah apa yang

diriwayatkan Ma'mar dari Qatadah tentang firman Allah dalam surah

Al An'aam [6] ayat 70, 9'JE'i-, il,'F )y bl3, yakni sekiranya

jiwa itu datang membawa emas sepenuh bumi tetap tidak diterima.

Maka kata adl di sini digunakan dengan arti 'seperti'' Hal ini cukup

jelas dan ia diriwayatkan Abdurrazzaq serta selainnya.

.'f 'C,'ti ft e rl t* J, u1 ,#li '?6\i f Lisr ri(

riai;. oju$ W ui|* (Ataukah yang ada dalam kandung dua

betinanya. Yakni bukankah ia mengandung melainkqn iantan atau

betina? Mengapa kamu mengharamkan sebagian dan menghalalkan

sebagian). Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar di tempat ini.

Periwayat selainnya mengutipnya di bagian awal tafsir lafazh-lafazh

di atas, dan inilah yang lebih benar. Karena seharusnya ia disebutkan

mengikut kepada tafsir-tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abi Hatim telah

menukil dengan sanad yang maushul daijalur AIi bin Abi Thalhah,

dari Ibnu Abbas seperti itu.

Sejumlah periwayat menukilny a, flLJ * ti;; 'f (Mensara

kamu mengharamkan dan mengqpa pula kamu menghalalkan). Al
Farra' berkata tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat

rut, iil\r '?v,ti y'c,Jt;.:,t tli d\t ll ?? i-'f it; $ (Katakantah;

apakah dua jantan yang diharamkan ataukah dua betina ataukah apa

y-ang dikandung oleh rahim-rahim dua betina?), dia berkata, "Yakni

apakah telah datang kepada kamu pengharaman terhadap apa yang

kamu haramkan daripada saa'ibalt, bahiirah, washiilah, dan haam

ditinjau dari sisi keduanya adalah betina atau karena keduanya adalah

jantan? Kalau mereka mengatakan karena keberadaan keduanya

sebagai jantan, maka konsekuensinya semua yang jantan diharamkan,

demikian juga halnya bila mereka mengatakan karena keberadaan

keduanya sebagai betina. Kalau mereka mengatakan bahwa
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pengharaman itu karena janin yang dikandung dalam rahim, maka

konsekuensinya semua diharamkan, sebab yang dikandung di dalam

rahim tidak lain, kecuali jantan dan betina. Pada pembahasan berita-
berita Jahiliyah disebutkan perkatan Ibnu Abbas, "Jika engkau ingin
mengetahui kebodohan bangsa Arab maka bacalah ayat 130 surah Al
An'aam", yakni ayat-ayat diatas.

l.ot , to .
t r} V:il; (Masfuuhan artinya yang dialirkan). Hal ini

tercantum dalam riwayat Al Kasymihani, dan ia adalah penafsiran

Abu Ubaidah tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat

ru6,6;3 6i')1, yakni daerah yang ditumpahkan dan dialirkan. Dari

sini diambil perkatan mereka, sc{aha ad-dam'u, artinya air mata

mengalir.

'./,?i Jl:e (Shadafa artinya berpaling). Abu Ubaidah berkata

tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat +0, otiU-pt,
yakni kemudian mereka berpaling. Dikatakan, shadafa anni bi
wajhihi, artinya dia berpaling dariku dengan wajahnya. Abdurrazzaq

meriwayatkan dari Qatadah tentang firman Allah, olU- yakni

berpaling darinya.

thsl t riS.l pUisuu artinya putus asa). Demikian disebutkan

Al Kasymihani. Adapun periwayat selainnya menyebutk an aisuu,
yakni tanpa huruf wawu. Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah
dalam surah Al An'aam [6] ayat 44, oj.s p 

'if (maka ketika itu

mereka terdiam berputus csa), ir6r il;ei' ,$ir (Al mublis artinya

yang sedih dan menyescl). Ru'batr bin Al Ajjaj berkata, "Dikatakan,
'fii wujuuh shufrah wa iblas ', artinya di wajatr tampak kegalaun dan

kesedihan.

Al Farra' berkata, "Firman-Nya, Ofi F 'iF, 
Al mublis

adalah yang putus asa dan pupus harapannya. Demikian juga orang
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yang terdiam ketika argumentasinya habis sehingga tidak mampu lagi

menjawab disebut 'qad ablasa'.

Penafsiran kata mublis dengan arti sedih dan putus asa tidak

jauh berbeda.

'ryi 
t-ki: (Jbsiluu artinya pasrah). Abu Ubaidah berkata

tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 70, C-1lt ,4:i
t# 4,ti;.( 6rr"ka itu orang-orong yang dijerumuskan ke dalam

neraka karena perbuatan mereka sendiri'1, 'Yakni dipasrahkan."

Adapun firman-Nya dalam ayat70,"A W oi 1,lgo, masing-masing

diri clijerumuskan ke dalam neraka), yakni digadaikan dan diserahkan.

Ma'mar meriwayatkan dari Qatadah tentang firman Allah, bi

t|#, dia berkata,'# (ditahan). Qatadah dan Al Hasan berkata,

"Yakni diserahkan. Maksudnya kepada kebinasaan." Riwayat ini
dikutip Abdurrazzaq. Sehubungan dengan kalimat ini disebutkan

penafsiran yang lain, tetapi maknanya saling berdekatan.

t"1!, i to.o,o'albl'di'JZLr ( I s t ahw othu I dikuas ainy a] artiny a dis es at kannya) .

Ini adalah penafsiran Qatadah yang dikutip Abdurrazzaq. Abu

Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat

'i1,'*r*Jr'fiig-it $!g (seperti orang yang disesatkan syetan-syetan),

"Ia adalah orang yang dijadikan bimbang oleh syetan lalu

mengikutinya, sehingga bingung dan tersesat.
,'
a$:ti Osi-* (Tamtaruun artinya kalian ragu-ragu). Abu

Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al An'aam !6] ayat

2, i:;if ii'i (Kemudian kamu menjadi bimbang), o'i;.Y 31 galcni

menjadi ragu-ragu). Demikian juga diriwayatkan Ath-Thabari dari

jalw Asbat dari As-Sudi.
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Ut-3 nt ,rl, Jd @if.utakan atas Allah hisabnya). Yakni

perhitungannya. Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Dia

mengulanginya ditempat ini padahal telah disebutkan.

1. Firman Allah, y" Xt ,eX-, 
-r.*,' e.tii e:J:s:)

"Ddtt pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tak ada

yang merrgetahainya kecuali Dia sendiri."

(Qs. AI An'aam 156l: 59)

4627. Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, "Rasulullah

SAW bersabda, 'Kunci-kunci yang ghaib ada lima, "Sesungguhnya

AUah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari
Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa
yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat
mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan
tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan

mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal'."
(Qs. Luqmaan [31]: 34).

Keterangan:

(Bab "Dan di sisi-Nya kunci-kunci ghaib, tidak ada yang

mengetahuinya kecuali Dia."). Al Mafaatih bentuk jarnak dari kata

miftaah, artinya alat yang digunakan untuk membuka, sama seperti
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kata minjaal yang kemudian menjadi manaajil. Namun, ini adalah

bahasa yang jarang digunakan untuk menyatakan suatu alat. Adapun

yang masyhur adalah miftaah dan bentuk jamaknya adalah mafaatiifu.

Dalam qira'ah yang syadz, ayat tersebut dibaca seperti ini. Ibnu As-

Sumaifa' membacanyu, ,.,;ir 6rlf. 'o*'t Sebagian mengatakan ia

adalah jamak dari kata maftah, artinya tempat. Pandangan ini
didukung tafsir As-Sudi sebagaimana dinukil Ath-Thabari. Dia
berkata, "Lafazh'mafaatihul ghaib', artinya adalah khazaainul ghaib

(perbendaharaan yang ghaib)." Menurut Al Wahidi, bisa saja ia adalah

bentuk jamak dari kata maftah, yaitu bentuk mashdar (infinitif) yang

berarti al fath (pembukaan). Yakni disisi-Nya dibukakan perkara-

perkara ghaib. Maksudnya, Dia membukakan perkara-perkara ghaib

kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya.

Namun, penakwilan ini jelas cukup jauh dari maksud ayat,

berdasarkan hadits tersebut di bab ini, dan bahwa kunci-kunci ghaib

tidak diketahui seorang pun kecuali +}t"h.Ath-Thabari meriwayatkan

dari jalur Ibnu Mas'ud, dia berkata, ,S * Pt Y i' ,rr; t *t
:.r' g,1O ,l :C (Nabi kamu SAI{ diberi pengetahuan segala sesuatu

kecuali kunci-kunci semua yang ghaib).

Kunci kadang digunakan untuk menyebut sesuatu yang

indrawi, yaitu sesuatu yang bisa membuka yang tertutup, seperti

gembok, dan bisa juga digunakan untuk sesuatu yang maknawi,

seperti disebutkan dalam hadits, P.eiO /6t q';s1 lsesungguhnya

di antara manusia ada yang menjadi lamci-kunci bagi kebaikan).

Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dari Anas.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini hadits

{bnu Umar, W #' U,t (Kunci-kunci perkara yang ghaib ada

!ima...) dia menyebutkan secara ringkas. Lalu dia mengutipnya pada

tafsir surah Luqmaan secara panjang lebar.
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2. Firman Altah, a;-lt Fllp y r3.tib'€ "* 4- t:i ;O

'o Kalakanlah,' D ialah yang berku asa u ntu k mengirim kan adzab

kepadamu, dari atas kamu'." (Qs. AI An'aam [6i: 65)

lz

Yalbisakum artinya mencampurkan kamu, yang berasal dari

kata iltibaas. Yalbisuu 'ar.tinya mereka mencampur. Syia'an artinya

kelompok-kelompok/golongan- golon gan.

'oi 
Ct ]:uir -,,o,Je) *1' :f U; A :'Jvs'ep\t *, /rC C

\;i ,;-,'t lt\t t2 |" J;.,'Jl- G*."p oerS.rib'rl.1b,#-

f;u 'iiy .|tgritLi,i6 1fr*\i # ,y tt) :Js .ir<*y
).', r,',.1 o.. ?.o2. o,. .r. .r,
attl ;f-r ,-,t5 (uhr{ U'rU Fs,.arq g'l_*_j tro.i

o 
"ol ""'st'it.-,rrl l't'o 

-11 tl-9,'sl

4628. Dari Jabir RA, dia berkata, "Ketika turun ayat ini,
'Katakanlah, Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan adzab kepada

kamu, dari atas kamu', Rasulullah SAW mengucapkan, 'Aku
berlindung dengan wajah-Mu'. Allah berfirman, 'Atau dari bawah

kaki-kaki kamu', Beliau SAW mengucapkan,'Aku berlindung dengan

wajah-Mu','Atau mencampurkan kamu dalam golongan-golongan
(yang saling bertentangan), sebagian kamu menimpakan keganasan

atas sebagian yang /arn', Rasulullah SAW mengucapkan, 'Ini lebih
ringan' atau' Ini lebih mudah'.

)ti,r tL'$

za,^t . rl / 6r. t , r.lJ"! :fi-,J 4-i, dll .,f.'a
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Keteranean Hadits:

(Bob "Katakanlah, Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan

aras komu adzab kepada kami, dari atas kamu [ayatJ. Yalbisakum

artinya mencampurkan kamu, yang berasal dari kata 'iltibaas'.

Yalbisuu artinya mereka mencampur). Ini adalah perkataan Abu

Ubaidah di kedua tempat itu. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari jalur

Asbath bin Nashr dari As-Sudi sama seperti itu.

!-.t|'j (} $yia'an artinya golongan'golongan). Ini adalah

perkataan eUu UfaiOatr. Dia menambahkan, "Bentuk tunggalnya

adalah syii'ah)'Ath-Thabari menukil dari jalur Ali bin Abi Thalhah

dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, ti"i, dia berkata, -oi;*St lrplr

(Hawa nafsu yang bermacam-macam).

/rq 7 (Dari Jabir). Pada pembahasan tentang berpegang

teguh kepada Al Qur'an dan Sunnah, dinukil melalui jalur lain, dari

Ibnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, fJ.E'ri; (Aku mendengar Jabir).

Demikian juga dinukil An-Nasa'i melalui jalur Ma'mar dari Amr bin

Dinar.

0*t!;t ;lA (Fii;o 6t tribl @dzab dari atas kamu. Beliau

berknta,' "Aku berlindung dengan wajah-Mu"). Al Ismaili

menambahkan kata, g-fr tOo"S mulia) pada kedua tempat itu, dari

jalur Hammad bin Zaid, dari Amr.

';1 rjf,'ti'o;1 is ltni lebih ringan atau ini lebih mudah).

Keraguan ini berasal dari sebagian periwayat. Adapun kata ganti itu

!:embali kepada yang terakhir. Pada pembahasan tentang berpegang

;.eguh kepada Al Qur'an dan Sunnah disebutkan, 'F-i il L7i osa

q!{edua hat ini lebih ringan atau lebih mudaft), yakni masalah mereka

dicampurkan dalam golongan-golongan dan masalah sebagian mereka

menimpakan kekerasan atas sebagian yang lain.
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Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas

keterangan yang dapat digunakan menafsirkan hadits Jabir, Nabi

*'?\, # Qqk nteminta kepada Allah untuk ntengangkat dari

umatku empat perkara, maka Dia mengangkat dua perkara dari
mereka, dan menolak untuk mengangkat dua perkara dari mereka;

aku meminta kepada Allah agar diangkat dari mereka pelemparan

dori langit, pembenaman ke dqlam bumi, dan tidak dijadikan mereka

berkelompok-kelompok sehingga sebagian mereka menimpakan

keganasan atas sebagian yang lain. Maka Allah mengangkat dari
mereko pelemparan dari langit dan pembenoman ke dalam bumi.

Namun, Dia tidak mengangkat dari mereka dua perkara yang lain).

Dari riwayat ini diperoleh penjelasan tentang maksud firman-
Nya, "Dari atas kamu atau dari bawah kaki-kaki kamu". Lalu
mungkin dikukuhkan juga dengan firman-Nya dalam surah Al Israa'

lrTJ ayat 68, Q6 "{:u ,r;" \i ;t a.E t',*- of i:,1i1 (Maka

apakah kamu merasa qman [dari hukuman TuhanJ yang
menjungkirbalikkan sebagian daratan bersama kamu atau Dia
meniupkan [angin keras yang membawal batu-batu kecil?).

Lebih tegas lagi adalah apa yang disebutkan Ibnu Mardawaih
dari hadits Ubai bin Ka'ab tentang firman Allah, 'Adzab dari atas
kamu', dia berkata, "Pelemparan dari langit", 'Atau dari bawah kaki-
kaki kamu' dia berkata, "Dibenamkan ke dalam bumi."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur As-Sudi, dari
Syaikhnya, bahwa yang dimaksud, 'Adzab dari ates' adalah

pelemparan dari langit. Sedangkan 'Adzab dari bawah' adalah

ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Dinukil dari jalur Ibnu Abbas

bahwa yang dimaksud'Adzab dari atas' adalah para pemimpin yang

buruk, sedangkan 'adzab dari bawah' adalah para pelayan yang
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buruk. Ada juga yang mengatakan maksud, 'adzab dari qtas' adalah

tidak diturunkannya hujan, sedangkan 'adzab dari bawah' adalah

tidak ditumbuhkannya tanaman-tanaman. Namun, penafsiran pertama

yang lebih kuat.

Dalam hadits terdapat dalil bahwa 'pembenaman ke dalam

perut bumi' atau 'pelemparan dari langit' tidak akan terjadi pada umat

ini, tetapi kesimpulan ini masih perlu ditinjau lebih lanjut. Imam

Ahmad dan Ath-Thabari meriwayatkan dari hadits Ibnu Abi Mulaikah

-sehubungan 
dengan ayal,'Katakanlah; Dialah yang berkuasa untuk

mengirimkon adzab kepada kamu, dari atas kamu', dia berkata, 'O

fili*-;i-i.r1j *.g:,i:r.rrr OEr i"'i ,-^)r;;te,t"&i ,eri

e,Sr:',;At -otw t )Yti ;;!jJrr,,*;1,f.'oU'# Oti] 9 ea ada

empat macam dan semuanya mesti terjadi tanpa dapat dihindari.
Telah berlalu dua perkara setelah 25 tahun dari wafatnya Nabi SAI{,
dimana mereka dijadikan berkelompok-kelompok, dan sebagian
mereka menimpakan keganasan kepada sebagian yang lain, lalu
tersisa dua perknra yang tidak bisa dihindari, yaitu dibenamkan ke

dalam bumi dan dilempari dari langil). Hadits ini dianggap cacat

karena Ubay bin Ka'ab tidak hidup setelah 25 tahun dari wafatnya

Nabi SAW, maka seakan-akan haditsnya hanya sampai pada kalimat,
Ur;; I (Tidak ada jalan untuk mertghindar). Adapun sisanya dari

perkataan sebagian periwayat. Ia juga dianggap cacat, karena

menyelisihi hadits Jabir dan selainnya. Namun, hal itu dijawab dengan

menggabungkan bahwa jaminan tersebut ada pada hadits Jabir dan

selainnya terkait dengan zarnan tertentu, yaitu masa para sahabat dan

rnasa-masa yang utama. Adapun sesudah itu maka bisa saja hal itu
terjadi pada mereka.

Imam Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Sa'ad
bin Abi Waqqash, dia berkata, 'Nabi SAW ditanya tentang ayat ini,
'Katakanlah, Dialah yang berlatssa...' hingga akhir ayat. Maka beliau

menjawab, r,i $i-rk ?lit *.U qti lKetahuilah, sesungguhnya ia
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akan terjadi dan belum terlal<sana sebelumnya)." Hadits ini mungkin

diberi penjelasan sehingga tidak menyelisihi hadits Jabir. Dikatakan

bahwa pelaksanaan tersebut adalah apa yang berkaitan dengan fitnah

dan sebagainya. Imam Ahmad menukil dengan sanad yang shahih

dari hadits Shuhar Al Abdi, dia menisbatkannya kepada Nabi SAW,

beliau berkata, 
'Jr9i,.'.1*:- 

T airilt ?'t;s, (Hari kiamat tidak akan

terjadi hingga kabilah-kabilah dibenamkan ke perut bumi).

Kemudian disebutkan pada pembahasan tentang minuman

ketika membahas hadits Abu Malik Al Asy'ari tentang pembenaman

ke perut bumi dan pengubahan bentuk. At-Tirmidzi menukil dari

hadits Aisyah melalui jalw marfu',"J'ss"#:"';>:ti :l i el'k
(Akan ada di akhir umat ini pembenaman ke dalam bumi, pengubahan

bentuk, dan pelemparan). Ibnu Abi Khaitsamah menukil dari jalur
Hisyam bin Al Ghazi bin Rabiah Al Jarsf, dari bapaknya, dari

kakeknya, dari Nabi SAw, atdt €db Li-Jr fi d b'jl;- 1,tt o"

ada pada umatku pembenaman ke perut bumi, pengubahan bentuk,

dan pelemparan).

Sehubungan dengan masalah ini disebutkan juga darinya, dari
Ali, dari Abu Hurairah yang dinukil...' dari utsman yang dinukil...2

dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Amr, dan Sahal bin Sa'ad yang

dinukil Ibnu Majah, dari Abu Umamah yang dinukil Ibnu Ahmad, dari

Ubadah yang dinukil anaknya, dari Anas yang dinukil Al Bazzar, dari

Abdullah bin Busr dan Sa'id bin Abi Rasyid yang dikutip Ath-
Thabarani di kitab Al Kabir, serta dari Ibnu Abbas dan Abu Sa'id yang

dikutip Ath-Thabarani di kitab Ash-Shaghir. Namun, sanad-nya

diperbincangkan. Hanya saja secara keseluruhan menunjukkan bahwa

hal itu memiliki sumber.

Mungkin juga digabungkan batrwa hal-hal itu tidak te{adi
pada seluruh umat, tetapi terjadi pada sebagian mereka tanpa berkaitan

I Terdapat bagian yang kosong pada catatan naskah asli.
2 Terdapat bagian yang kosong pada catatan naskah asli.
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dengan ziunan tertentu, seperti penguasaan musuh kafir dan kemarau

yang merata. Dalam Shahih Muslim disebutkan dari hadits Tsauban

yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, dan di bagian awalnya, ,s'jj?tr 01.

E.J qt3 6 ,il'e'#t ,W)-', ,r)\i 6)6 ,).{,tttot, metipatkan

untukku timur dan barat bumi. Sungguh kekuasaan umatku akan

sampai kepada bagian bumi yang dilipat untukku). Di dalamnya

disebutkan jtga, fillv-'p$b }ja-ll:\ ,ilrb ? ei o!tr x 'oi A UL

'tl,ii,!-iiu [ ,jui ,,.fi.'dU'# alr9'4t'oii 'x;:r' 7V"& tui I ob'altb?r"#i I bicr;t a)jbbi jt': ,i'i-'t vi *: t

-, .. t.tt.t.tr o.'..L. t. .t.. e., o.. .. '."i ,1 , .tt. ..a{ i:tii;'@ o'.F-,P'#'#" isst f q tj.rb (Aku meminta

kepada Tuhanku untuk tidak membinasakon umatku dengan kemarau

yang merata, tidak menguasakan atas mereka musuh dari selain diri
mereka, dan tidak menjadikan mereka berkelompok-kelompok

sebogian mereka menimpakan keganasan kepada sebagian yang lain.
Maka Allah berfirman, 'Wahai Muhammad, sesungguhrya jika Aku

menetapkan suatu keputusan, maka ia tidak ditolak, dan

sesungguhnya Aku memberikan kepadamu untuk umatmu untuk tidak
membinasakan mereka dengan kemarau yang merata, dan tidak akan

nenguasakan atas mereka musuh dari selain mereka yang
menghalalkan kehormatan mereka, hingga sebagian mereka

menimpakan keganasan kepada sebagian yang lain). Ath-Thabari
meriwayatkannya dari hadits Syaddad seperti itu dengan sanad yang

shahih.

Penguasaan musuh kafir bisa saja terjadi pada sebagian umat

ini meski tidak secara keseluruhan. Demikian juga halnya dengan

pembenaman ke dalam bumi dan pelemparan dari langit. Cara
penggabungan ini didukung riwayat At-Thabarani dari mursal Al
Hasan, dia berkata, "Ketika turun ayat,'Katakanlah, Dialah yang
berkuasa', Nabi SAW meminta kepada Tuhannya, maka Jibril turun

dan berkat", ffiii .r( ,i#3r ?liri 6A t$,i6 V,Li'-;lL iL Uf lial u-
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e" '"r\'#. ,i-$: r*'#'^K', |i;qi lwohai Muhantmad,

engkau meminta kepada Tuhanmu empat perkara, maka Dia
memberikan kepadamu dua perkara dan tidok memberikan dua
perkara yang lain. Tidak akan datang kepada mereka adzab dari atas
mereka atau dari bawah mereka sehingga membinasakan mereka
semua sebagaimana teluh membinasakan umat-umat yang
mendustakan nabi-nabi mereka. Akan tetapi mereka akan dijadikan
berke I ompok-kelompok dan s eb agi an mereka menimp akan keganas an
kepada sebagian yang lain'). Kedua adzab ini untuk mereka yang
mengakui kitab dan membenarkan para nabi. Seakan-akan dari lafazh,
"Kedua adzab ini...", berasal dari perkataan Al Hasan.

Kemudian dinukil juga keterangan tentang permohonan
perlindungan dari perkara-perkara yang lain. Di antaranya;

Dari Ibnu Abbas yang dikutip Ibnu Mardawaih, dari Nabi
SAw, f:Jt & €'r'ot ii1 ,#r \*, ,Ft up.ttzii 

qri q\ j'r'a:,
,4,j ,/ri q Gil,: :At q (Aku meminta kepada Tuhanku entpot

perkara untuk umatku. Maka diberikan kepadaku dua perkara datt
dicegah dua perkara yang lain; aku meminta kepada-Nya untuk
mengangkat dari mereka pelemparan dari langit dan pembenaman ke
dalam bumi, maka Dia mengangkat keduanya).

Hadits Sa'ad bin Abi Waqqash yang dikutip Imam Muslim
dengan sanad yangmarfu', Aai ,Q&ii gflur€i euili ) 'ot ,j.r$L

..o..,1 ot,.. or,1.' o. . '<W'&.'&u Jo; x bi iaj ,W.@,6 gu, a<t!" t oi (Aku

meminta kepada Tuhanku untuk tidak membinasakan umatku dengan
menenggelamkan maka Dia memberikannya kepadaku. Aku meminta
kepada-Nya untuk tidak membinasakan mereka dengan kemarau
maka Dia memberikonnya kepadaku. Aku meminta kepada-Nya untuk
tidak menjadikan keganasan sebagai mereka kepada sebagian yang
lain, maka Dia menolalorya kepadaku).
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Ath-Thabari meriwayatkan dari hadits Jabir bin Samurah sama

sepertinya, tetapi dengan redaksi, b'1. ff-W" l'iti 1,agar mereka tidak

binasa dalam keadaan lapar).

Ini jrga termasuk perkara yang menguatkan cara

penggabungan di atas, karena sesungguhnya tenggelam dan lapar bisa

terjadi pada sebagian umat. Adapun yang dijamin tidak akan terjadi

adalah tidak terjadinya secara menyeluruh dan merata.

At-Tirmidzi dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari hadits

Khabbab seperti itu, dan di dalamnya disebutkan, 3,.tiii 9 -<F I bii

rI5 ;;1i a,. (Tidak membinasakan kami dengan apa yang digunakan

membinasakan umat-umot sebelum kami). Demikian juga dalam

hadits Nafi' bin Khalid Al Khuza'i, dari bapaknya, yang dikutip Ath-
Thabarani dan Ahmad dari hadits Abu Bushrah. Hanya saja'perkara
yang membinasakan' diganti dengan, lO * '&t d'- t tti gtaak

mengumpulkan mereka dalam kesesatan). Demikian juga dalam

riwayat Ath-Thabarani dari mursal Al Hasan.

Ibnu Abi Hatim merirvayatkan dari hadits Abi Hurairatr dari

Nabi sAW, ';*-r !f tjL ,;:J,iti #j vx ,;.tai6 *4l..,l i;ltt;
: r,i titi' W.@it C?,1 f:b #;lli t'ol,'ii;t,e,@ii *,fl
W W'#t'#hi".r br ^ia, ,W.@:";il, pii :a:b 6,'e.fi-

{A'.ku meminta kepada Tuhanku 
"*prt 

prrkora untuk umatku, lalu Dia
memberilan kepadaku tiga perkara, dan menolakku satu perkara; aku

meminta kepada-Nya untuk tidak menjadiknn umatku kafir seluruhnya

waka Dia memberikannya kepadalw aku meminta kepada-Nya untuk

tidak menjadikan mereka dikuasai musuh dari selain mereka, maka

Dia memberikannya kepadaku, dan aht memintanya untuk tidak
mengadzab merel<a dengan adzab yang pernah ditimpakan kepada

umat-umat sebelum merelea maka Dia memberil<annya kepadaku, lalu
aku meminta kepada-Nya untuk tidak menimpalran keganasan

sebagian mereka kepada sebagian yang lain, mal<a Dia menolakht).
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Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur As-Sudi dengan sanad yang

mursal sepertinya.

Masuk pada lafazh, "Dengan adzab yang ditimpakan pada

umat-umat sebelum iltereka", adalah ditenggelamkan seperti kaum

Nuh dan Fir'aun, dibinasakan dengan angin seperti kaum 'Ad,

ditenggelamkan ke dalam bumi seperti kaum Hud dan Qarun, teriakan

yang sangat keras seperti kaum Tsamud dan penghuni Madyan,

pelemparan dari langit seperti pada kisah pasukan gajah, dan selain itu
yang digunakan untuk menyiksa umat-umat secara merata.

Apabila perkara-perkara yang dimohonkan perlindungan dari-

Nya dikumpulkan dari hadits-hadits yang telah saya sebutkan niscaya

akan mencapai sekitar 10. Pada hadits di bab ini juga disebutkan

bahwa beliau SAW minta diangkat dua perkara yang terakhir, lalu

dikabarkan bahwa hal itu telatr menjadi ketetapan Allah. Adapun

keterangan yang ditambahkan Ath-Thabarani dari jalur Abu Az-

Zubair dari Jabir -berkenaan dengan hadits di bab ini- dia berkaa, j1
11,f1 alrat (Sekiranya beliau minta perlindungan dari-Nya niscaya

Allah akan memberikannya), maka hal ini dipahami bahwa Jabir tidak

mendengar kelanjutan hadits, sementara Sa'ad bin Abi waqqash dan

selainnya menghafalnya dengan baik. Mungkin juga orang yang

m enguc apkan p erkataan,' Sekiranya beli au memohon perlindungan.. .',
adalah sebagian periwayatnya dan bukan Jabir.

3. Firman Allah, ;sred|$"{t
'(Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman

mereka dengan kezhaliman (syirik)." (Qs. Al An'aam [6]: 82)

'ju 
ir ii,r

/ /c
C. C . -. -r. O .

JS '-9 4^-il9 '-9,L)L)

(W W'!'-btb11 :c-Jy e'lb; I (lt :ii.t;Li 16 ,dl
q-,)t;ilt*l t;',,i';r &) d; il
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4629. Dari Alqamah, dari Abdullah RA, dia berkata, "Ketika

turun ayat, 'Dan tidak mencampuradukkan keimanan merel<a dengan

kezhaliman', sahabat-sahabat beliau berkata,'siapakah diantara kita

yang tidak berbuat zhalim?' Maka turunlah ayat, 'Sesungguhnya

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar-'

Keteransan:

(Bab "Dan tidak mencqmpuradukkan keimanan merelea

dengan kezhaliman). Dalam bab ini disebutkan hadits Sulaiman (Al

A'masy), dari Ibrahim (An-Nakha'i), dari Alqamah (Ibnu Qais), dari

Ibnu Mas'ud, dia berkata, '$*i itt (/i Fu.il ,1 b *ll tS

(Ketika turun ayat'Dan mereka tidak mencampuradukkan keimanan

mereka dengan kezhaliman' maka sahabat-sahabatnya [yakni
sahabat-sahabat Nabi SAWJ berkata). Hadits ini telah dijelaskan pada

pernbahasan tentang iman.

4. Firman Allah, ,lnl,;it db riJbt W t Vlt --r.i-:

"Vuntts dan Luth. Masing-masingnya Kami lebihkan deroiatnya di
atas umat [di masanya)." (Qs. AI An'aam [6]: 86)

e "t ;:*,iu +tjr €) ,r
*j *\t-aUtf L{"

6. o . , t c rrcz

drJtfrdF

4630. Dari Abu Al Aliyah, dia berkata: Putra paman Nabi

kamu 
-yakni 

Ibnu Abbas RA- menceritakan kepadaku, dari Nabi

SAW, beliau bersabda, "Tidak patut bagi seseorang mengatakan,

'Aku lebih baik daripada Yunus bin Matta'."

1 .a, ,o, o. "2c.n\t q) stV dl' g'i P\'#
I ozii :,):4 Ji rjJ o';! 6 :Ju
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,,pv,ls',:t-':*r i., *"';)t f ^eit *){ir o-..i"*

;t i;;".-r"k t:i iJ*"oi y,
4631. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Tidak patut bagi seorang hamba mengatakan, 'Aku lebih

baik daripada Yunus bin Matta'."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Dan Yunus serta Luth"). Dalam bab ini

disebutkan hadits Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, "Tidak patut bagi

seseorang mengatakan, 'Aku lebih baik daripada Yunus bin Matta'."
Kedua hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang kisah para

nabi.

5. Firman Allah, e*ir iir;rii t r ut*i, ;lit ;U 2l

"Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah,
maka ikutilah petunjuk mereka."

(Qs. AI An'aam [6]: 90)

,-r *pi urL ;r'JL '^fr ';;i t:r*t;,i ;,i ,:';\lt o\A, f
-n"i ,1- a$ o6lt u t#:);) $ '"i ,:€ ilw ti:-,;J l>t . J
::, rord.).'. t,. rct orc,, 'r,1a!, o

'iL ; rZ.1') o:iru U "i'rt .f ;" :Ju il (ef i,y
'& ilw ,,r*.i) 'J':.t^r.J f dit * |.i; ,|lb':,\.-, 7 7. 

",- -,,:r.r;",r.r..-^, ^ ,.

*rGy ot'rt t *'t * *t ;*
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4632. Dari Sulaiman Al Ahwal, Mujahid mengabarkan

kepadanya, dia bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apakah pada surat

Shaad ada sujud [sujud tilawah]?" Dia menjawab, "Benar!" Kemudian

dia membaca, "Dan kami memberikan kepadanya Ishaq dan Ya'qub -

hingga firman-Nya- maka ikutilah petunjuk mereka itu-" Dia berkata,

"Beliau termasuk di antara mereka."

Yazid bin Harun, Muhammad bin Ubaid, dan Sahal bin Yusuf

menambahkan dari Al Awwam, dari Mujahid, "Aku berkata kepada

Abbas, maka dia berkata, 'Nabi kamu termasuk yang diperintahkan

mengikuti mereka'."

&lqettean:
(Bab firman Allah, "Mereka itulah orang-orang yang diberi

petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka itu). Dalambab

ini disebutkan hadits Ibnu Abbas tentang sujud pada surah Shaad, dan

penjelasannya akan dipaparkan pada tafsir surah Shaad'

,:6 c ftflt f 'e;" u fu, tZL J 31;,;t o:l:u i.L"1- tri

g. q'e- oi Vi ,j*. t4 y h, &'&r ,i)ui ,a* l) C ffazid

bin Harun, Muhammad bin Llbaid, dan Sahal bin Yusuf menambahkan

dari Al Awwam dari Mujahid, "Aldu berkata kepada lbnu Abbas, maka

beliau berkata, 'Nabi kamu termasuk yang diperintahkan mengikuti

mereka"). Sahal bin Yusuf adalah Ibnu Hausyab. Kesimpulannya,

bahwa tambahan ini hanya dari segi lafazh, karena perkataan tersebut

masuk pada lafazh riwayat pertama, yaiini "Beliau termasuk diantara

mereka." Maksudnya, Daud AS termasuk yang diperintahkanh kepada

Nabi kamu untuk diikuti dalam firman-Nya,*Maka ikutilah petunjuk

mereka itu."

Jalur Yazid bin Harun tersebut dinukil dengan sanad yang

maushul oleh Al Ismaili. Sedangkan jalur Muhammad bin ubaid

dinukil Imam Bukhari dengan sanad yang maushul pada tafsir surah



Shaad. Adapun jalur Sahai bin Yusuf dinukil Imam Bukhari dengan

sanatl yang maushul pada pembahasan tentang kisah para nabi.

Terjadi perbedaan apakah beliau SAW disuruh untuk

beribadah dengan syariat sebelumnya hingga turun perintah yang

menghapusnya? Ada pendapat yang membenarkannya. Mereka

berdalil dengan ayat ini dan yang sepertinya. Sebagian lagi

berpendapat "Tidak". Mereka menjawab ayat ini bahwa yang

diperintahkan diikuti adalah dalam hal yang disetujui dalam wahyu

secara global. Maka beliau mengikuti mereka dalam perinciannya.

Pendapat ini dinilai lebih shahih menurut kebanyakan ulama madzhab

Syaf i, dan diikuti Imam Al Haramain serta orang-orang yang

mengikutinya. Sementara pandangan pertama dipilih Ibnu Al Hajib.

tttt

,,
.2 tz t t . .i, .ot.L"{rJd @ wf

&;.t,u:k,r
,(,;;

P'i
t-

f-ri :ij;
.r3t u-trAt .LrAf, q,)

lYs tr3v t)!G

6. Firman Allah, ;fJti At U) -* qt ,y g'? t)ita U-ill s)b)

"Dan kepada orang-orang Yahudi, Kumi haramkan segala binatang
yang berkaku; dan dari sapi dan domba, Kami haramkan atas

mereka lemak dari kedua binatang itu."

(Qs. AI An'aam [6]: 1a6)

i .z i z zoj
.,-iU JULr cLi

Ibnu Abbas berkata, "Binatang yang memiliki kuku adalah

unta dan burung onta. Al flawaaya artinya perut besar." lJlama
selainnya berkata, "Haaduu artinya menjadi Yahudi. Adapun kata
hudnaa artinya kami bertaubat, haa'id artinyataa'ib (yang bertaubat).
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4633. Atha' berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah RA

berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Semoga Allah

melalmat orang-orang Yahudi, ketika Allah mengharamkan kepada

mereka lemaknya, maka mereka mencairkan, lalu menjual dan

memakannya."

Abu Ashim berkata: Abdul Hamid menceritakan kepada kami,

Yazid menceritakan kepada kami, Atha' menulis kepadaku, "Aku

mendengar Jabir meriwayatkan dari Nabi SAW'"

Keterangan:

(Bab "Dan kepada orang-orang Yahudi Kami haramkan

semua binatang yang berkuku".). Abu Dzar menambahkan dalam

riwayatnya, "Hingga firman-Nya 'Dan sesungguhnya Kami adalah

Maha Benar'."

tirArl'4t * q) F (Binatang yang memiliki kuku; unta dan

burung onta). Pernyataan ini dinukil Ibnu Jarir dengan sanad yang

maushul dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, siuna

sepertinya. Hal serupa juga diriwayatkan dari Ibnu Abi Najih dari

Mujahid.

,^rtrG ;rL( i

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair, dari

Ibnu Abbas, dia berkata, d 4 ,g!.\t gf}i +it $ * q:"F
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yang tidak memiliki jari-jari, yakni tidak ada jari-jarinya yang dapat

clirenggangkan, di antaranya unta dan burung onta). Sanad-nya
hasan. Ibnu jarir meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair sama

sepertinya , tetapi secara terpisah dan tidak disebutkan nama Ibnu

Abbas. Dari Qatadah dia berkata, ,>t5tjiJt1 Pt e h*t a't$r1';;.lr

IVS (Jnta dan burung onta serta burung yang sepertinya, hewart-

hewan, maupun ikan).

'1.1t S-ft;r (Al Hawaayaa arrinya perut besar). Dalam riwayat

Abu Al Waqt disebutkan al mabaa'ir. Pemyataan ini dinukil Ibnu

Jarir dengan sanad yang maushul dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari
Ibnu Abbas, dia berkata, "Al Hawaayaa artinya al mab ar (perut

besar)." Senada dengannya diriwayatkan Abdunazzaq dari Ma'mar
dari Qatadah. Sa'id bin Jubair berkata, "Al Hawaayaa artinya al
mabaa'ir." Riwayat ini dikutip Ibnu jarir dan beliau berkata, "Al
Hawaayna adalah jamak dari kata hawiyah, artinya apa yang

terkumpul, serta berbelit-belit di perut, ia adalah tempat tumbuhnya
air susu. Disebut juga al mabaa'ir. Dr sinilah letaknya usus." Dia juga
berkata, "Maksudnya, kecuali apa yang dibawa di atas punggung
keduanya dan apa yang ada dalam perutnya, maka ia halal bagi
kamu."

Catatan

Al Mab'ar brsa juga dibaca al mib'ar. Kemudian Imam
Bukhari menyebutkan hadits Jabir, "semoga Allah melaknat orang-
orang Yahudi, ketika diharamkan atas mereka lemalcnya...". hal ini
telah dijelaskan pada akhir pembahasan tentang jual-beli. Disebutkan
juga penjelasannya tentang mereka yang menukil riwayatnya secara

maushul dari Abu Ashim yang disebutkan di tempat ini. Ibnu At-Tin
mengingatkan bahwa dalam salah satu riwayat di tempat ini
disebutkan luhuumuha (dagingnya). Dia berkata, "Tapi yang benar
adalah syuhuumuha (lemaknya)."
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i'ii'*i ,t ,'J6 & \,'n; )t * * f.tt s,i * t;* r

+,t ".6 
.tS '.i*i .r9i6 t13tit (Kata haaduu artinya mereka

bertaubat. Hudnaa artinya kami bertaubqt. Sedangkan haa'id artinya

yang bertaubat). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah yang telah

disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang hijrah.

7. Firman Allah, ,p U't qr'-* S t;;-fra\ t!.-fi 1:

"Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keii,

baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi."

(Qs. Al An'aam [6]: 151)

!y-1 ?e o', P 6') \1- * 6 r'Pt ??'.J)'if ir
.4 :iu s,i,r y i *'Ljj . * .t ua.'t,*t 1tui'

.t :Jv vA;:Uj
4634. Dari Amr, dari Abu Wa'il, dari Abdullah RA, dia

berkata, "Tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah, oleh karena

itu Dia mengharamknn perbuatan keji baik yang tampak maupun

yang tersembunyi. Tak ada sesuatu yang lebih menyukai pujian

daripada Allah, oleh karena itu Dia memuji diri-Nya."

Aku berkata, "Apakah engkau mendengarnya dari Abdullah?"

Dia berkata, "Benar!" Aku berkata, "Apakah dia menisbatkannya

kepada Nabi SAW." Dia menjawab, "Benar!"

Keteransan:

(Bab firman Allah, "Dan ianganlah kamu mendekati

perbuatan-perbuatan keji baik yang tampak di antaranya maupun

yang tersembunyi). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Mas'ud,
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"Tidak ada yang lebih cernbunt daripada Allah..-" yang akan

dijelaskan pada pembahasan tentang tauhid.

ry)
t6 , Zi,

sr V\1

Wakiil artinya yang memelihara dan meliputinya. Qubulan
adalah bentuk jamak dari kata qabiil, artinya jenis adzab, tiap jenis

darinya disebut qabiil. Zukhrufal qaul; Segala sesuatu yang engkau

perbagus dan hiasi padahal ia adalah batil maka disebut zukhruf. Harts

hijr artinya haram. Segala sesuatu yang terlarang maka disebut 'ftyr
mafuuur'. Al Hajr artinya semua bangunan yang engkau buat. Kuda

betina juga disebut hijr. Sementara akal juga disebut fuijaa dan fuijr.

flijr adalah tempat kaum Tsamud. Tanah yang engkau batasi disebut

hijr. Maka reruntuhan rumah disebut juga fuiir. Seakan-akan ia berasal

dari kata mahthuum (runtuh), seperti kata qatiil menjadi maqtuul.

Adapun Hajr Al Yamamah adalah nama tempat.

Keterangan:

(Wakiil artinya pemelihara yang meliputinya)..Ab^u Ubaidah

berkata tentang firman Allah Ta'ala, ',Fi'r; ,SS * Itt.ll yakni

pemelihara yang meliputi.
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"q:* '$ ii;Jri ,8 e 'fi
(Qubulan; bentuk jamak dari kata qabiil. Maknanya adalah jenis-

jenis adzab, tiap jenis darinya disebut qabiil). Ini termasuk perkatan

Abu Ubaidah, hanya saja iadinukil dari segi maknanya. Dia berkata

tentang firman Allah Ta'ala, * :C ,SS W 6';:t'J (Kani kumpulkan

[pulal segala sesuatu ke hadapan mereka), "Makna hasyarna adalah

Kami kumpulkan, sedangkan qubulan bentuk jamak daripada qabiil,

artinya jenis."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "Qubulan

artinya afwaajan (kelompok-kelompok)." Ibnu Jarir berkata,

"Maknanya; Kami kumpulkan atas mereka segala sesuatu

berkelompok-kelompok, berjenis-jenis, berhimpun-himpun." Maka

qubul adalah jamak daripada kata qabiil yang merupakan jamak dari

kataqabilah.Dengandemikian qubul adalah jamak dari kata jamak.

Abu Ubaidah berkata, "Barangsiapa yang membacanya

qibalan maka artinya tampak jelas." Mungkin juga maknanya adalah

arah. Dikatakan, 'lii qibala fulan kadza', artinya aku dari arahnya.

Ulama yang lain berkata, "Qubulan artinya muqaabilan

(berhadapan)."

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ali bin

Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah # :O 
p, yakni

segala sesuatu tampak dengan jelas. Seakan-akan dia membacatya

qibalan, dan ini adalah qira'ah penduduk Madinah dan Ibnu Amir.

Meski sebenamya boleh juga dibaca qubulan dan tetap bermakna

tampak jelas. Dikatakan 'ra'aituhu qubulan laa duburan' (aku

melihatnya berhadapan bukan dari belakang), yakni engkau datang

kepadanya dari arah depannya. Dengan demikian, kedua qira'ah itu

sama maknanya.

Ibnu Jarir berkata, "Mungkin juga kata qubul merupakan

jamak dari kata qabiil yang bermakna penjamin dan penanggung

jawab. Maksudnya, Kami mengumpulkan segala sesuatu ke hadapan
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mereka sebagai penjamin. Menjarnin untuk mereka bahwa apa yang

kami janjikan adalah benar. Hal ini semakna dengan firman Allah
pada ayat lain dalam surah Al Israa' llTl ayat 92, e<OJf: 

lttur;,U ii
fi (Atau kamu datangkan Allah dan malaikctt-malaikat berhadapan

muka clengan kami). Namun, saya tidak melihat siapa yang

menafsirkan kata ini dengan makna jenis-jenis adzab. Untuk itu,

perhatikanlah!

Catatan

Hal ini dan yang sesudahnya hanya terdapat pada Riwayat Abu
Dzar dari Al Mustamli dan Al Kasymihani.

U?3'9a- ei'r3 t*'r') ,A-; i,r F ,,5'F J?j eukhrufat

qaul; segala sesuatu yang engkau perindah dan hiasi padahal ia
adalah batil maka disebut zukhrufl. Ini adalah perkataan Abu
Ubaidah. Dia menambahkan, "Dikatakan,' zakhr afa fulan kalaam ahu

wa syahaadatahu' (si fulan menghiasi perkataan dan kesaksiannya)."

Dikatakan asal kata zukhruf dari segi bahasa adalah 'menghias dan

memperindah'. Oleh karena itu, emas juga dinamakan zukhruf.

..it? ,V L';t (Harts hijr artinya haram .........). Hal ini

telah dikemukakan pada kisah kaum Tsamud pada pembahasan

tentang kisah para nabi, tetapi dalam riwayat Abu Dzar, kalimat ini
tidak dicantumkan, dan inilah yang lebih tepat.
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9. Firman Allah, €;':++ P
"Bawalah ke mari saksi-saksi kamu." (Qs. Al An'aam [6]: 150)

o .t o /, t

r-r/ 'sl^ ;t;^St jii all

Bahasa penduduk Hljaz kata halumma untuk satu orang, dua

orang, dan jamak.

't |Sj gr\t ;* lt J;r'Ju :'Jv.i hr d';;} d.i f
u ul fir t;l, r\V ,Wr-'u Pr 4u' J- uilt ltl

,t5'r',*\'o<'t Aqi*'e\ \'F lii'ta:L

4635.Ouri etu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "Hari Kiamat tidak akan teriadi hingga Matahari terbit dari

tempat terbenamnya. Apabila manusia melihatnya maka berimanlah

siapa yang ada padanya. Itulah saat ketika tidak bermanfaat iman

seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelumnya."

Keterangan:

(Bab firman Allah "Bawalah ke mari saksi-sal<si kamu"'

Bahasa penduduk Hiiaz 'halumma' untuk satu orang, dua orang, dan

jamak). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia menambahkan,

"Untuk laki-laki dan wanita adalah sama." Adapun penduduk Najed

mengatakan untuk satu orang halumma, untuk perempuan halummi,

untuk dua orang halummaa, untuk banyak orang halummuu, untuk

banyak perempuan halummamna, mereka membentuknya dari kata

halummamat'.

Berdasarkan pandangan pertama maka ia adalah isimf i/ (kata

benda yang mengandung makna kata kerja), dan maknanya adalah

oo

^.*=J(, *iUti
{-Jl)-J
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'nrintalah datang'. Sedangkan kata syuhadaa' akum (saksi-saksi kamu)

adalah maf'ul bih (objek). Kemudian huruf mim pada kata ltalumnta

adalah mabni (tidak berubah-ubah) menurut pandangan pertama.

Hanya saja terjadi perbedaan dalam menentukan apakah ia sebagai

kata asli atau dirangkai dari kata lain. Untuk menjelaskan semua itu
bukanlah di tempat ini.

10. Firman Allah, Wfdf *'&1
o'Tidak bermanfoat iman seseorarrg bagi dirinya sendiri."

(Qs. Al An'aam [6]: 158)

!
Lf

,*') -'i" .A i,J;)JG :'JG ^*ir',f);;;'.i o_ri *
6r aYis".-u 6$ li.*"r'pt'& e uUt i"l:

.ai ri ";',ni)*'rx" t ; r.i', i;: r;J r ;t
4636. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi hingga matahari terbit dari
tempatnya terbenam, apabila ia telah terbit dan dilihat manusia,

maka berimanlah semuanya, dan itulah saat tidak bermanfaat lagi
iman seseorang bagi dirinya sendiri. " Kemudian dia membaca ayat di
atas.

Keterangan:

(Bab "Tidak bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya".).
Disebutkan hadits Abu Hurairah tentang terbitnya Matahari dari Barat,
yang akan disebutkan lebih jelas pada pembahasan tentang
kelembutan Hati.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ishaq, dari
Abdunazzaq, dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah. Ishaq
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yang dimaksud Khalaf adalah Ibnu Nashr. Sedangkan menurut Abu

Mas'ud adalah Ibnu Manshur. Namun, pendapat Khalaf lebih kuat.
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o , c t ?o . oi l- o. . 1 ' '-'- o ,1.'r L'y .(tt*.;;- il t q d,' FuUl JG !:,6 |"<!.Y

.'*ili' wr'fr, :. -?'.G :?,v :v;')'o(: ;, i

.L(s'i': U3G ii:, ,? q'e'*b 'ok"'eL;
6:(, ,Swlltr.:*), a'ab':, ,G'f a;.-'1 .o;:;" ;, rl*

/.'-.21 ,o'-'z ? 
o / c .t. t' 

1

.'L--oYs;|* d"F ,.,4.Jl J\ pt; u'*': ,k\
Ibnu Abbas berkata, "Wa riisyan artinya harta.

"sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui

batas" dalam berdoa dan selainnya. 'Afau artinya mereka menjadi

banyak dan harta benda mereka melimpah. Al Fattah artinya al

qaadhi, iftah bainanaa artrnya putuskanlah diantara kami. Nataqnal

jabala artinya Kami mengangkat gunung. Inbajasat artinya

meletus/memancar. Mutabbar artinya merugi. Aasaa artinya aku

bersedih, ta's a artinya kamu bersedih."

Ulama selainnya berkata, "Kata 'maa mana'aka an laa

tasjuda'(apa yang mencegahmu untuk tidak sujud) maksudnya, 'maa

mana'aka an tasjuda' (apa yang menghalangimu untuk sujud).

Yakhshifaan artinya keduanya mengambil khishaf (penutup) berupa

daun-daun di surga, keduanya menyusun daun-daun dan menutupkan

sebagiannya di atas sebagian yang lain. Sau'aatihimaa (aib keduanya)

merupakan kiasan akan kemaluan keduanya. Mataa'un ilaa hiin

(kesenangan hingga waktu tertentu), yakni dari sekarang hingga hari

Kiamat. Kata al hiin dalarn bahasa Arab berarti waktu sesaat hingga

tak terbatas lamanya. Ar-Riyaasy dan ar-riisy adalah semakna, yaitu

pakaian yang tampak. Qabiiluhu artinya generasinyayang ia termasuk

di antara mereka. Iddaarakuu artinya mereka berkumpul. Lubang pada

manusia dan hewan semuanya dinamakan samuum, bentuk tunggalnya

adalah samm, dan ia adalah kedua mata, kedua lubang hidung, mulut,

kedua telinga, lubang pantat, dan saluran air kencing. Ghawwasy

artinya apa yang dipakai menutupi (selimut). Nusyuuran artinya

terpencar. Nakidan artinya sedikit. Yaghnau artinya mereka hidup.
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Haqiiqun artinya hak (benar). Istarhabuuhum; kata ini berasal dari
kata ar-rahbah (rasa takut). Talqaf artinya menelan. Thaa'iruhunt
artinya bagian mereka. Thuufaan artinya air bah, kematian yang
banyak juga disebut thrufaan. Al Qummctl artinya al hamanaon
(sejenis kutu), menyerupai ulat-ulat kecil. (Jruursy dan ariisy arlinya
bangunan. Suqitha (menyesal); setiap orang yang menyesal maka
disebut suqitha fii yadihi. Al Asbaath adalah kabilah-kabilah bani
Israil. Ya'duuna fissabt artinya mereka melanggar pada hari sabtu
(melampaui batasan). Ta'duu artinya melampaui. Syurra'an artinya
terapung-apung. Ba'iis artinya keras. Akhlada artinya duduk dan
mundur. sanastadrijuhum artinya Kami mengadzab mereka dari
tempat yang mereka rasa aman, seperti firman Allah, 'Maka Altah
mendatangkan adzab-Nya kepada mereka dari arah yang mereka
tidak duga-duga'. Min jinnah artinya dari kegilaan. Ayyaona
mursaaha artinya kapan keluarnya. Famarrat bihi artinya kehamilan
terus berlangsung hingga menyempurnakannya. yanzaghannaka

artinya membuatmu takut. Thaifun artinya dikusai oleh ramam.
Dikatakan thaa'ifun dan ia adalah bentuk tunggal. yamudduunahunt

artinya menghiasinya. Khiifatan artinya takut. Khufyah; berasal dari
kata ikhfaa ' (tersembunyi). Al Aashaal bentuk tunggalnya adalah al
ashiil artinya waktu antara Ashar hingga Maghrib, seperti firman-Nya,
bukratan wa ashiilan (pagi dan sore hari).

Keterangan:

(Surah Al A'raafl. Terjadi perbedaan tentang maksud l/
A'raaf pada firman Allah dalam surah Al A'raaf [7) ayat 46, *)
ie 1Ory\i lOon diatas a'raaf itu ada orang-orang).Berkata.

Dari Abu Mijlaz disebutkan, "Mereka adalah Malaikat yang
ditugaskan meniup terompet untuk memisahkan antara orang mukmin
dan kafir." Namun, hal ini nampak musykil, karena Malaikat bukan
laki-laki dan bukan perempuan sehingga tidak boleh dikatakan rijal
I Terdapat bagian yang kosong pada naskah asli.
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(orang laki-laki). Kemusykilan ini dijawab bahwa hal itu sama dengan

firman Allah tentang jin yang disebutkan dalam surah Al Jinn [72]

ayat 6, 4t 4 JAy. ;;;e\ l1lt ,t Jvt o€ (Ada beberapa orans

laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa

laki-laki cli antara jin). Demrkian Al Qurthubi menyebutkan dalam

krtab At-Tadzkirah. Namun, jawaban ini kurang memuaskan, sebab jin

berketurunan, maka tidak ada halangan jika dikatakan diantara mereka

ada laki-laki dan ada perempuan, berbeda dengan Malaikat'

Bismillaahirahmaanirrahiim (Dengan menyebut nama Allah

Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang). Lafazh basmalah ttdak

tercantum pada selain riwayat Abu Dzar'

.lCi' 6S"i: :a& 'g.r 'SA gOnu Abbas berkata, "Wariisyan

artinya harta"). Pernyatan ini dinukil Ibnu Jarir dengan sanad yang

maushul dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya dalam surah Al A'raaf l7l ayat 26,66-s3,dia berkata, Jl;i'

(Ilarta). Sementara Mujahid dan As-Sudi menukil penafsiran yang

berbeda dari Ibnu Abbas. pada firman Allah, r.litj11 ditafsirkan dengan

makna harta. Sementara dari jalur lain dari Ibnu Abbas disebutkan,

€Ab',-#, gt:))t ;l')t (Ar-Riyasy adalah pakaian, kehidupan, dan

kenikmatan). Dari jalur Ma'bad Al Juhani, dia berkata, ;t*Sr ;l'jr
(Ar-Riyasy artinya kehidupan). Abu Ubaidah berkata, 'U'"* 6 ;r;-jr

;air oi l-:-"ir t:ii J6-'j$ 6)tb^J0 a$t 1,l,r-niyasy adalah pakaian
Y\P.
dan penutup yang tampak. Ar-Riyash iuga bermakna kemakmuran

hidup). Sebagian masalah ini telah disebutkan pada awal pembahasan

tentang kisah para nabi.
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Catatan

Ashim dan Abu Amr membacanya,lf]"6";5, sedangkan para ahli

qira'ah lainnya membacanya l#.1s.

,b!.x|t 14 e t L-,j 
'! 

'aiy lsesungguhnya dia tidak menyukai

orang-orang yang melampaui batas dalam berdoa). Abu Dzar
menambahkan dari Al Hamawi dan Al Kasymihani, lf €s @on

pada selainnya). Sementara dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, )J

:f e(Dan tidak pula pada selainnya). Hal serupa diriwayatkan Ibnu

Jarir dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas. Lalu dinukil pula
pernyataan yang sama melalui jalur marfu 'sebagaimana dikutip Imam
Ahmad dan Abu Daud dari Sa'ad bin Abi Waqqash, dia mendengar

anaknya berdoa, maka dia berkata, 'fUt 
iO &' & l' 

',5";'r 

"*9 O;

"oltst 11 0\:6- ij 'o"r<t fy ,j* (Sesungguhnya aku mendengar

Rasulullah SAW bersabda, 'Akan ada suatu kaum yang melantpui
batas dalam berdoa'.). Lalu beliau membaca ayat ini. Ibnu Majah
meriwayatkan juga dari hadits Abdullah bin Mughaffal bahwa dia
mendengar anaknya berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta
padamu istana putih di kanan surga." Lalu disebutkan sepertinya,

tetapi tidak disebutkan bahwa dia membaca ayat ini.

Berlebihan dalam berdoa dapat berupa mengangkat tangan
yang berlebihan, meminta yang mustahil te{adi secara syariat,
meminta yang maksiat, atau berdoa dengan doa-doa yang tidak dinukil
dari beliau SAW (khususnya hal-hal yang dinukil keterangan bahwa ia
tidak disukai, seperti doa dengan bersajak, dan meninggalkan perkara
yang diperintahkan). Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang
doa.

o-*ort ",>:,,4$t .6) ,Ft vnil Q{ataqnal Jabala artinya Kami

mengangkat gunung. Inbaj as at artinya meletus /memancar) . Keduanya
telah dijelaskan pada pembahasan tentang kisah para nabi.
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'rh3 tt '.J;,1 6 S*'# l'oi t'ya 6 (Mao mana'aka an loa

tasjuda [apa yang mencegahmu untuk tidak sujudJ, dia berkata:

Artinya 'mad mana'aka an tasjuda' [apa yang mencegahmu untuk

sujudJ). Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Hal ini memberi asumsi

bahwa kalimat tersebut dan sesudahnya berasal dari penafsiran Ibnu

Abbas, seperti sebelumnya, padahal tidak demikian. Sementara dalam

riwayat selain Abu Dzar disebutkan, ... |!;i 6 :6?')$1 (Selainnya

berkata, 'Apa yang mencegahmu...'). Inilah yang benar, karena

kalimat tersebut adalah perkataan Abu Ubaidah, bukan penafsiran

Ibnu Abbas. Hal ini telah disebutkan pada awal pembahasan tentang

kisah para nabi.

Ibnu Jarir menukil dari sebagian ulama Kufah bahwa kata

man'u (g;3) di tempat ini artinya qaul (perkataan). Sehingga

maknanya, '$;,5 l'Oi |!)'J6 y $iapa yang berkata kepadamu untuk

tidak sujud?). dia berkata, "Penyebutan kata 'an ' sebelum 'laa' sama

seperti, 'naadaitu an laa taquuma ' (aku menyem agar kamu tidak

berdiri), 'halaftu an laa tajlis' (Aku bersumpah agar kamu tidak

duduk). Kemudian Ibnu Jarir cenderung mengatakan bahwa dalam

kalimat ini terdapat bagian yang dihapus (tidak disebutkan secara

redaksional), seharusnya adalah; apa yang mencegahmu untuk sujud

dan mendorongmu untuk tidak sujud? Dia berkata, "Hanya saja

kalimat itu dihapus karena telah diindikasikan oleh redaksi kalimat."

'6. OrTr oti;,n-'6t'jr 063i" ,t4it gr'1 ;, Jt;"u.jr $?i ar-a,a*-

f di $akhshifaan artinya kedwanya mengambil khishaf (penutup)

berupa daun-daun di surga, keduanya menyusun daun-daun dan

menutupkan sebagiannya di atas sebagian yang lain). Demikian

disebutkan Abu Llbaidah secara ringkas. Ibnu Jarir meriwayatkan

dengan sanad yanghasan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam

surah Al A'raaf l7l ayat 22, th)t O:t ,y t;<lo o(i*;t:- ri*i lOon

mulailah keduanya menutupfnya dengan dorn-Ooun ,urgo|, dia
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berkata, ii4.r.- e olA;i zbh 9'tt ,t otiL?- 
'yu, 

(Keduanya

mengambil daun-daun surga dan menutupkannya di atas aurat

keduanya).

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang

firman-Nya, |ry-, dia berkata, 
='At 

"4 
)UAl (Menambal

sebagaimana halnya kain). Dari jalur Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas,

dia berkata, ,F OrS q lt::e:\i"(Keduarya mengambil daun pohon Tin).

Al Hakim meriwayatkannya dari jalur ini. Kemudian dari jalur

Qatadah, dia berkata , {il,5t e|fi ili ,'^k t& F d i.:i aq. oti
ttio. to. ', .- a'Ai\, at') fii, hS (Pakaian Adam di surga adalah seperti larku

[dalam putih dan bersihnya]. Ketika dia makan dari pohon yang

terlarang, maka terlepaslah pakaian itu dan tampaklah auratnya).

Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Amr bin Dinar dari Wahab bin

Munabbih, diaberkata, ijy rsl:i. t#:Jti orK ,ttj;' ert>ii;i ,,,tl.og

;\t (Pakaian Adam dan Hawa' adalah cahaya, salah satu dari

keduanya tidak melihat aurat yang lainnya). Sebagian masalah ini

telah dipaparkan pada pembahasan tentang cerita para nabi.
. ",.: .,W|i I 4g tqi? (Sau'aatihima; yalcni kiasan tentang

kematuan keduanya).Ini aiatatr perkataan Abu Llbaidah dan ia tidak

tercantum dalam riwayat Abu Dzar.

t3i,;8t rr? rfrr (ddaarakuu artinya mereka berkumpul). Ini juga

perkatan Abu LIbaidah. Huruf ta' pada awal kata itu dimasukkan

kepada huruf dal (sehingga menjadi iddarakuu)." Bacaan ini adalah

qira'ah jumhur. Asal kata itu adalah tadaarakuu. Lalu Al A'masy

membacanya demikian dan diriwayatkan juga dari Abu Amr bin Al
Alla'.

,-lril q. 
C;ir s.bl,iir itlAt 6 Fattaah artinya al qaadhi, iftafu

botnanaa artinya putuskantah diantara kami).Demikian tercantum di

tempat ini. Namun, kata al fattaah tidak tercantum dalam surah ini,
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tetapi terdapat dalam surah Saba'. Seakan-akan Imam Bukhari

menyebutkannya ditempat ini untuk menyesuaikan dengan tafsir

firman Allah dalam surah Al A'raaf [7] ayat 89, t'"i G': Q'et €-,

fiu. go Tuhan kami, berilah keputusan di antara kami dan kaum

kami dengan hak [adilfi. Atau mungkin juga sebagian penyalin

naskah mengutipnya di tempat ini padahal seharusnya akan disebutkan

lebih akhir pada surah Saba'.

Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah, t'"y G': q'et

(Putuskanlah antara kami clan kaum kami) yakni berilah keputusan di

antara kami dengan kaum kami.

Imam Bukhari memang banyak menukil dari Abu LTbaidah.

Ibnu Jarir meriwayatkan melalui beberapa jalur dari Qatadah, dari

Ibnu Abbas, dia berkata, "Dahulu aku tidak tahu makna firmannya,
,Iftah bainana', hingga aku mendengar anak perempuan DzulYazin

berkata kepada suaminya, 'inthaliq ufaatihuka' (Berangkatlah aku

akan memberi keputusan kepadamu). Dinukil dari jalur Ali bin Abu

Thalhah dari Ibnu Abbas, 'Iftah bainana' , yakni putuskan di antara

kami. Lalu dinukil juga dari jalur Qatadah dan As-Sudi serta selain

keduanya seperti itu.

f dt TU'l (Dan kesenangan hingga waktu tertentu"')'

Bagian ini telah disebutkan pada pembahasan tentang awal mula

penciptaan.

...y5 ,.ljt: tl?t (Kata ar-riyaasy dan ar-riisv adalah

semakna...). Hal ini telah disebutkan juga pada awal pembahasan

tentang cerita para nabi. Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari jalur

Al Kisa'i, dia berkatu, !f,Ur ;U]jt: ';i'jt (Ar-riisy dan ar-riyasy

artinya pakaian).

'e $ €lt +'4 Qourrluhu artinva generasinva yang dia

berasal dari mereka). Ini adalah perkataan Abu ubaidah. Ibnu jarir

meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman
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Allah dalam surah Al A'raaf l7) ayat 27, A Qtengikut-pengikutnya),

dia berkata, '*la,s ft (Jtn dan syetan). penafsiran ini semakna

dengan yang sebelumnya, dan telah dipaparkan pada pembahasan

tantang awal mula penciptaan.

itv-2 6w il ,'a o:tr 6# ,;a"t*ts t:.turr lt:-)' 'ou3

ryit 6j.ii'osl':it'o*si ltutong pada manusia dan hewan semuanya

dinamakan samuum, bentuk tunggalnya adalah samm, dan ia adalah
kedua mata, kedua lubang hidung, mulut, kedua telinga, lubang
pantat, dan saluran air kencing). ltbu Ubaidah berkata tentang firman

Allah dalam surah Al A'raaf l7l ayat 40, bt*.l "? 
e, "Yakni lubang

jarum. Semua lubang mata, hidung, telinga, atau selain itu disebut
samm, dan bentuk jamaknya adalah samuum. Pada sebagian naskah

disebutkan, "mas{tamul insaan" sebagai ganti "masyaaqul insaan",
dan ini adalah semakna.

1lq t1,:,b 6 Jt_f (Ghawwaasy artinya apa yang dipakai

*rnuruO, [selimut (api neraka)J). Abu t]baidah berkata tentang

firman Allah dalam surah Al A'raaf l7) ayat 4I, ;rri f+'t',y:,
"Bentuk tunggalnya adalah ghaasyiyalt. yaitu apa yangmeliputi dan

menutupi mereka dari atas mereka. Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-
Sudi dia berkata, lr1, Y'& i41Jr Qa adalah tempat bagi mereka

seperti tempat tidur). Al Ghawwaasy adalah apa yang menutupi
mereka dari atas." Kemudian dinukil dari jalur Muhammad bin Ka'ab,
dia berkata, '.rliJ' i,Sa ";6 e'j, ,{, ,;it lre.ir (Al Mihaad adalah

tempat tidur, dan dari atas mereka ada ghawwasy, dia berknta:
Selimut)."

,ry h* lNakrdan artinya sedikit). Abu Ubaidah berkata

tentang firman Allah dalam surah Al A'raaf l7) ayat 58, t * ,{itJ
tq $t, tH @on tanah yang tidak subur, tanaman-tano*on)ro

hanya tumbuh merana), yakni sedikit dan sulit."
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur As-Sudi, dia berkata,

a;i ) ,1f,1i' lp' 'Sir lAn-Nakid adalah sesuatn yang seclikit clan ticlak

bermanfaat).

'& e'i.b (Thcra'irulrum artinya bagian mereka). Abu

Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al A'raaf l7l ayat

131, oirr +'eaj,tb f,J;l'li (Ketahuilah sesungguhnya kesialan rnereka itu

adalah ketetapan dari Allah), dia berkata, $kJi 'nlL; @agian

mereka).

i6i,J, .od' .rr-U )a-j ,S!-Jt 'U ",ttt* (Thuufaan artinya air

bah, kematian yang banyak luga dXebut thuufaan). Abr- Ubaidah

berkata, "Ath-Thuufaan bisa bermakna air bah dan juga kematian yang

banyak lagi menyedihkan. Seakan-akan ia diambil dari kata athaafo

bihi (mengelilinginya) yang artinya dibinasakan secara merata. Al
Akhfasy berkata, "Bentuk tunggal dari kata thuufaan adalah thufanah.

Namun, sebagian mengatakan ia adalah mashdar (infinitifl seperti

kata ar-rujfuaan dan an-nuqshan yang tidak ada bentuk tunggalnya."

Ibnu Mundzir meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah

dari Ibnu Abbas, dia berkata , A'i r;O {$Qi rj'e ,? 'yat"$e'&"\i

rlio t €? ?nt oi lort<irim huian kepada mereka hingga mereka

khawatir akan binasa, maka mereka datang kepada Musa lalu beliau

berdoa dan Allah menghentikan hujan. Kemudian mereka kembali

kepada perbuatan mereka). Ibnu Mardawaih meriwayatkan melalui

dua sanadyang lemah dari Aisyah, dari Nabi SAw, A,lr i6! | (Ath-

Thufaan artinya kematian).

Pt tV'q- ,:o|j,Jjr, .Jiij' @l fummal artinya al humnaan

[sejenis kutuJ, menyerupai ulat-ulat kecil). Abu Ubaidah berkata, "Al

Qummal menurut orang Arab adalah al humnaan. Sedangkan a/

humnaan adalah sejenis kutu, bentuk tunggalnya adalah humnaanah."
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Masalah ini dan yang sebelumnya telah disebutkan pada pembahasan

tentang awal mula penciptaan.

Kemudian terjadi perbedaan tentang penafsiran kata al
qummal. Ada yang berpendapat, ulat. Sebagian mengatakan ad-dubaa

(belalang kecil). Ar-Raghib berkata, "Dikatakan ia adalah binatang

kecil yang berwarna hitam." Ada juga yang mengatakan semut kecil.

Sebagian berpendapat, ia adalah kutu. Lalu ada yang mengatakan,

binatang yang lebih kecil daripada burung dan memiliki sayap merah.

Binatang ini biasa mengisap biji-bijian dari tangkainya, maka tangkai

tumbuh besar namun bijian telah kempis, dan masih banyak pendapat-

pendapat yang lain.

"16.',-r---f 
s "J:f ('Uruusy dan 'ariisy artinya bangunan). Abu

Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al A'raaf l7l ayat

137, o3:';- rti€ U1, yakni apa yang mereka bangun. Arsy makkah

artinya kemah-kemah Makkah." Adapun penafsiran kata ma'ruusyaat
telah dijelaskan pada tafsir surah Al An'aam.

:i e ry'tti ?: ,y ,y 
'hi 

lsuqitha [menyesau; setiap orans

yang menyesal maka disebut 'suqitha fii yadihi'). Abu l-Ibaidah

berkata tentang firman Allah dalam surah Al A'raaf l7l ayat 149, W
'€-i"i d 

'bL (Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatan

mereka), "Dikatakan, setiap yang menyesal dan tidak mampu

melakukan sesuatu maka disebut suqitha fii yadi fulan." Hal ini telah

disebutkan juga pada pembahasan tentang kisah para nabi.
!- ,n t t8,t.Otr; * (Mutabbar artinya kerugian). Hal ini telah

dijelaskan pada pembahasan tentang kisah para nabi.

knmu bersedih). Penafsiran kedua lafazh ini telah dijelaskan pada

pembahasan tentang cerita para nabi. Adapun lafazh pertama terdapat

dalam surah Al A'raaf dan yang kedua dalam surah Al Maa'idah.
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Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini untuk memperiuas

pembahasan.

bi? f* @fau artinya menjadi banyak). Periwayat selain Abu

Dzar menambahkan, ;+t;i o'-i?': (Dan harra benda mereka menjadi

banyak). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al
A'raaf l7l ayat 95, fyi|, s?, yal<ri hingga mereka bertambah banyak.

Demikian juga setiap tumbuhan atau kaum serta selainnya apabila

bertambah banyak maka disebut 'afau."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah, f* ,?
"Yakni hingga mereka bergembira dengan hal itu."

i|p tF (Nusyuran artinya berpecah belah). Hal ini telah

disebutkan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan.

r fu;- t:$i (Yaghnau artinya mereka hidup). Abu lIbaidah

berkata tentang firman Allah dalam surah Al A'raaf l7) ayatOZ, i o€

Vt*A-(Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu),yak,ni

tinggal dan hidup padanya." Di antara penggunaannya adalah

perkataan mereka, 'maghani ad-diyar '(tempat untuk tinggal), bentuk

tunggalnya adalah maghna.

Abdtmazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah, p tf

V tfi- yakni seakan-akan mereka tidak hidup atau seakan-akan

mereka tidak pernah bersenang-senang di dalamnya.
t , $ o-2? W (Haqiiqun artinya benar). Hal ini telah disebutkan

pada pembrt ur* tentang cerita para nabi.

9:)t e e*':-'t (Istarhabuuhum berasal dari kata ar-rahbah

[takutJ). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al
A'raaf l7) ayat 116, ip:-ptj, "Ia berasal dari kata rahbah, yakni

membuat mereka takut.
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'tiJ 'Jill (Talqaf artinya menelan). Hal ini telah disebutkan

pada pembahasan tentang kisah para nabi.
'U:;i,1. 

,Y,tt i*1' (Al Asbaath artinya kabitah-kabilah bani

Israil). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia menambahkan,

"Bentuk tunggalnya adalah sibf. Engkau katakan,'min ayyi sibtin

anta?' artinya dari kabilah dan jenis mana Anda berasal?" Al Asbath

dalam keturunan Ya'qub seperti kabilah dalam keturunan Ismail.

Asalnya dari kata 'as-sibth' artinya saling berantai. Ada juga yang

mengatakan dari kata 'as-sabth', yaitu pohon yang memiliki ranting

dan dahan yang lebat. Al Hasan dan Al Husein dikatakan sebagai

'sibthu rasulillah ' karena keturunan keduanya sangat banyak.

Kemudian setiap anak dari anak perempuan juga disebut sibth.

o't":lta;- j oi:*" ,.:iJr € It*J (Ya'duuna fissabt artinya

mereka melanggar kemudian melampuai batas). Hal ini telah

disebutkan pada pembahasan tentang cerita para nabi, dan ini adalah

perkataan Abu Ubaidah. Dalam riwayat Abu Dzar di tempat ini

disebutkan, ):tW 
'ru,;. tt:)iW (Mereka melampaui sesudah melanggar)

sebagai ganti, tt't::tt;S- f (Kemuafan mereka melampaui batas),tetapi

keduanya kalimat tersebut memiliki makna yang sama.

LIP tLp lSyurra'an artinya tampak). Abu lJbaidah berkata

tentang firman Allah dalam surah Al A'raaf [7) ayat 163, eOJ ll
tbp g'?i ft+ (di waktu datang kepada mereka ikan-iknn fyang

berada di sekitarJ mereka syurra'an), "Yakni LIP (tampak di atas

air)." Syurra' dan syawaari' merupakan bentuk jamak dari kata

syaari', artinya sesuatu yang tampak di atas permukaan air (terapung).

Abdurrazzaqmeriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari seorang laki-

laki, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, nf} ,l

tb? g ?:i ftV (Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan [yang
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berada di sekitarJ mereka syurra'an), dia berkata, # 69 q,

q"F.6:j# '@i (Tampak purih dan gemuk, ia datang terapung di

pekarangan mereka\.

lf fi.(Ba'iis artinya keras). Abu Ubaidah berkata tentang

firman Allah dalam surah Al A'raaf l7) ayat 165, o*. 1t|, yakni

dengan azab yang keras. Kata ba 'izs adalah qira'ah yang masyhur. Di

samping itu terdapat beberapa carabaca (qira'ah) yang lain dan juga

masyhur serta syadz (menyalahi yang umum), tetapi kami tidak akan

membahasnya dengan panjang lebar.

;uvL tci ;\\i ,)l *i (Akhlada ilal ardhi [cenderung

kepada dunial artinyo duduk dan munduy'. Abu Ubaidah berkata,

"Kalimat, 'Akan tetapi ia cenderung kepada dunia', maksudnya;

senantiasa tinggal padanya, mengurungkan tekad, dan lamban'."

Dikatakan, 'fulan mukhallqd', artinya fulan awet muda. Abdurrazzaq

meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, "Kalimat, 'Akhlada ilal
ardhi', artinya cenderung kepada dunia." Asal kata 'ikhlaad'adalah

senantiasa menetapi. Maksudnya, dia senantiasa cenderung kepada

dunia.

'trY'q 
ffoy n#ie (Sanastadrijuhum, artinya kami akan

mendatangkan [hukuman] kepada mereka dari tempat yang mereka

rasa aman). Seperti firman Allah dalam surah Al Hasyr l59l ayat 2,

tP.3;-i * d,, lbr i.i66 (Maka Atlah mendatangkan kepada mereka

(hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka). Abu

Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al A'raaf l7) ayat

182,'f|ijJ&l "A1 istidraaj adalah datang kepadanya dari arah yang

dia tidak ketahui dengan penuh kelembutan/perlahan-lahan hingga

kemudian menyerangnya dengan tiba-tiba." Asal kata istidraaj artinya

mendekat setingkat demi setingkat. Ia berasal dari kata ad-darj
(tangga), karena orang yang naik akan menaiki anak tangga setingkat

demi setingkat.
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:* 4 3 ,t (Min jinnah artinya kegilaan). Abu Libaidah

berkata tentang firman Allah dalam surah Saba' [34] ayat 46, 6

y ',1'ebr(Tidak ada penyakit jinnah sedikitpun pada kawanmu

itu), "Yakni"o:# (kegilaan).". Sebagian mengatakan yang dimaksud

dengan jinnah adalah jin. Seperti firman Allah dalam surah An-Naas

lll4l ayat 6, u"rit1Ht 4 (Dari [golonganJ jin dan manusia). Atas

dasar ini maka harus dikatakan bahwa dalam kalimat tersebut ada

kalimat yang disisipkan, yaitu "sentuhan jin."

V')? t;' :uu/ otfr (Ayyana mursaahaa artinya kapan

keluarnya). Ini juga perkataan Abu Ubaidah. Ath-Thabari

meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang

firman Allah, 6L,";, yakni At$ lbatas akhirnya). Dari Jalur Qatadah

dia berkata, Vq $aat terjadinya).

'^:lSil S);Sr \"pt :-'.fi (famarrat bihi artinya berlangsung

padanya kehamilam hingga ia menyempurnakannya). Masalah ini
telah disebutkan pada pembahasan tentang cerita para nabi. Sementara

dalam riwayat Abu Dzar, ia tidak disebutkan di tempat ini.
..&n. .o , ,,a'',!:i*:X"'c[,t'fr (Yanz aghann aka art iny a m en ggeli s ahkanmu) .

Ini adalah perkatan Abu Ubaidah. Dia menambahkan, "Di antaranya

firman Allah dalam surah Yuusuf [12] ayat 100, ,y,t ,4.L@t el
€.'9\, yakni merusak (syetan merusakkan [hubunganJ antaraku dan

saudara-saudaraku).

ytt $'t UU ,Sul" ,? yr'il W €horf artinya ia diliputi

lamam. Dikatakan, 'thaa'ifun', yakni bentuk tunggalnya). Abu

Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al A'raaf l7) ayat

201, ",-iitb'ni:; t\1(Ketika mereka ditimpa thaa'ifl, "Yakni lqmam."

Kata lamam terkadang digunakan untuk nama salah satu jenis

penyakit gila, dan juga untuk dosa-dosa kecil.
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Para ahli qira'ah berbeda tentang bacaan lafazh ini. Sebagian

membacanya thaa'f dan sebagian lagi membacanya thaif. Ibnu larir

cenderung memilih yang pertama dan berhujjah bahwa ahli ta'wil
menafsirkannya dengan arti ghadhab (marah) atau tergelincir (zallah).

Sementara thaif artinya khayalan (khayaaL)'" Kemudian sebagian ahli

bahasa Arab meriwayatkan bahwa kata thaif dan thaa'if adalah

memiliki makna yang sama. Lalu dinukil dengan sanad yang maushul

dari Ibnu Abbas, dia berkata, ,rtir-:Jr ,t fit {&' (Thaa'if artinya

was-was dari syetan).
' lz.t o t, I;:$:j 61l.ij" (Yamudduunahum artinya mereka menghiasi).

Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al A'taaf l7f
ayat 202, p' d e:k- *$l:,yakni 'rgttt i?t '& ts'$-i $audara-

saudara mereka menghiasai untuk mereka kesesatan dan kebatilan).

:[i]' 4 Gt ,t'e yt $hiifutan artinya takut. Khufuah

berasal dari kata ikhfaa' [samarJ). Abu Ubaidah berkata tentang

firman Allah dalam surah Al A'raaf [7) ayat 205, U* q'tl:r'.iS's
a*: At- (Dan sebutlah [namal Tuhanmu dalam hatimu dengan

merendahkan diri dan khiifuh), "Yakni rl.9* ltutu takut)."

Ibnu Jarir berkata tentang firman Allah dalam surah Al A'raaf

l7l ayat 55, *-.b': tt$ "&,, rg\t (Berdoalah kepada Tuhanmu dengan

berendah cliri dan khufuah), "Yakni rl- (suara lembut)'" Pernyataan

ini diriwayatkan Ibnu Al Mundzir. Adapun kalimat 'minal ikhfaa'

adalah kalimat majaz. Adapun yang dikenal di kalangan ahli Sharaf

adalah al khafa', karena kata yang lebih dari tiga huruf diambil dari

yang terdiri dari tiga huruf. Hal ini didukung oleh maksud ayat yang

hendak mengumpulkan dua sifat dalam satu makna.

ylt;;* !.f ,?ft Jl P, ,F.6'$i'Sai at-q i';l'i
(Al Aashaal bentuk tunggalnya adalah ashiil, yaitu waktu antara

ashar dan maghrib. Seperti perkataanmu, 'bukratan wa ashiila' [pagi
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dan soreJ). Ia adalah perkataan Abu Ubaidah. Ibnu At-Tin berkata,

"Pada salah satu naskah tertulis ushuul dan pada sebagiannya ashiil,
sama dengan pola kata azhiim. Namun, hal ini tidak jelas kecuali jika
yang dimaksud bahwa al aashaal adalah bentuk jamak dari kata

ashiil. Saya Ibnu (Ibnu Hajar) katakan, ia cukup jelas dalam perkataan

Imam Bukhari. Abdunazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah,
'Al Aashaal artinya sore'. Sementara Ibnu Faris berkata, "Al Ashiil
adalah bentuk tunggal dari kata al ashl, sedangkan ashaa'il
merupakan bentuk jamak dari kata ashiilah. Di antaranya firman

Allah, Yiti:p. eagi dan sore).

l. Firman Allah, ,y.U't W:# t; ,;a jilt G; t;
"Katakanlah, 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji,

baik yang nampak ataupun yang tersembunyi'."

(Qs. At A'raaf [7]: 33)

|,i iJts ^t ilr ,f , :t ^? f f.t, g) '* i"; / )f f
i'if ei t iJs ,^;r: a" :Jv 11' 1* q t*'e ui
gy-l'*i ,t'2 ,:M.cj w p i irit ?? u* ,:,

.* r,ii1u$ (Aill i^-Uir\-

4637. Dari Amr bin Munah, dari Abu Wa'il, dari Abdullah
RA, dia berkata, "Aku berkata, 'Apakah engkau mendengar hal ini
dari Abdullah?' Dia berkata, 'Benar! dan dia menisbatkannya kepada

Nabi SAW'. Dia berkata, 'Tidak ada sesuatu yang lebih cemburu

daripada Allah, oleh karena itu Dia mengharamkan perbuatan keji
baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan tidak ada

seseorang yang lebih menyukai pujian daripada Allah, oleh karena itu
Dia memuji diri-Nya'."

-ct
r,.ir tI
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Keterangan:

(Bctb firman Allah Azza Wc$alla, "Katakanlah, 'Tttltanku

hanya mengharantkan perbuatan yang keji, baik yang nampak

atauputx yang tersembunyi'."). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu

Mas'ud, "Tidak ada seseorang yang lebih cemburu daripada Allah,

oleh karena itu Dia mengharamkan perbuatan keii." Hadits ini akan

disebutkan pada pembahasan tentang tauhid.

Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa para pakar takwil berbeda

tentang maksud dari kata al fawaahrs3., (perbuatan keji). Diantara

mereka ada yang memahaminya secara umum. Dia menukil hal itu
dari Qatadah, dia berkata, "Maksud al fawaahrsy adalah perbuatan

keji yang tersembunyi dan yang tampak." Sebagian lagi

memahaminya dalam jenis khusus. Lalu dia menukil dari Ibnu Abbas,

dia berkata, "Mereka di masa jahiliyah tidak menganggap zina sebagai

perkara yang tidak baik apabila dilakukan sembunyi-sembunyi, tetapi

mereka menganggapnya perbuatan yang buruk jika dilakukan terang-

terangan. Maka Allah mengharamkan zina baik yang sembunyi-

sembunyi maupun yang terang-terangan." Kemudian diriwayatkan

dari jalur Sa'id bin Jubair dan Mujahid, "Perbuatan keji yang nampak

adalah menikahi ibu (istri bapak), dan perbuatan keji yang

tersembunyi adalah zina." Ibnu Jarir memilih perkataan pertama

seraya berkata, "Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan

selainnya tidak tertolak, akan tetapi yang lebih utama adalah

memahaminya secara umum."
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2. Firman Allah,

"Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada

waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berJirman
(langsung) kepadanya, berkatalah Musa, uYa Tuhanku,

nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat
kepada Engkau". Tuhan berJirman, "Kamu sekali-kali tidak
sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di
tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku".
Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu,
dijadikannya gunung itu hancur luluh don Musapun jatuh pingsan.

Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha Suci
Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku orang yang
pertama-tama beriman." (Qs. AI A'raaf [7]: 1a3)

vbLi ;:i :"r(o ,yr Js

Ibnu Abbas berkata, "Perlihatkan kepadaku, yakni berikan
kepadaku."

 
artt €^b)

,,gjj

I lr,
.)l(J'

o

9 ot:. . /o.
qtt->,)l ,* .=il ;f

*, *\''*

S.ilG ,i';x ,iro\r :Jt3 ,* €. rA .)i\r'q+*i
,;rr,'^LJ"r,rriju L'r7 ,r!g ,ar j;, [ ,iu (+r'.5i
W ea:rri^Z: &:*i ;41 JL ;; ja*r qlt,
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t ,t
L, i-tr

'> ?\

,y'j'ri L;'*o,

),ti c i'Jl j\'* ".t
vJ\Jv

ca,r"i\1 ir't:r;;;- ,tlt ,-ttp'[jlr ; f d;;;, ,i; i::-LG

i^i\-a, -ul -d +ar Ui f:Ur>J,/
.r-F\ aii* G ); Gvi 6'\i

4638. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata: Seorang laki-

laki Yahudi datang kepada Nabi SAW dan wajahnya telah ditampar.

Dia berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya sahabatmu dari kaum

Anshar menampar wajahku." Beliau bersabda, "Panggilkan dia."

Mereka memanggilnya, lalu beliau bertanya, "Mengapa engkau

menampor wajahnya?" Dia berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya aku melewati orang Yahudi ini, lalu aku mendengar dia

berkata, 'Demi Yang telah mengutamakan Musa atas semua manusia'.

Aku berkata, 'Dan atas Muhammad?' Maka aku marah hingga aku

rnenampamya." Beliau bersabda, "Janganlah kalian melebihkan

diriku di antara para nabi, karena sesungguhnya manusia akan

pingsan di hari kiamat dan akulah yang pertama kali sadar, ternyata

Musa sedang memegang salah satu tiang Arsy. Aku tidak tahu apakah

dia sadar sebelum aku atau dicukupkan dengan pingsan pada

peristiwa (gunung) Thur. "

Keterangan:

(Bab "Dan tatkala Musa datang untuk [munaiat dengan

KamiJ pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah

berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa, "Ya Tuhanku,

nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat

kepada Engkau". Ibnu Abbas berkata, "Perlihatkan kepadaku artinya

berikan kepadaku'). Ibnu Jarir menukil dengan sanad yang maushul

dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah,

,!)l]pi *1 i 'SA ga Tuhanku, nampakkanlah [diri EngkauJ

kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau), dia berkata,

"Yakni irslf (Berikan kepadaku)." Diriwayatkan dari jalur As-Sudi,
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dia berkata, (3ilt'pi e:i q:> il6 9\1w-Li';t.r? il' 
T S $

(Ketika Allah berbicara langsung dengan Musa, maka Musa ingin
melihat langsung kepada-Nya. Dia berkata, 'Ya Tuhanku, tampakkan

[diri EngkauJ kepadaku agar aku melihat kepada-Mu'.).

Catatan

Firman Allah, "Engkau sekali-kali tidak akan melihat-Ku",
dijadikan dalil oleh mereka kalangan Mu'tazilah yang menafikan
melihat Allah secara mutlak. Mereka berkata, "Kata /an (sekali-kali
tidak) adalah berfungsi untuk penguatkan penafian yang diindikasikan
oleh kata laa (tidak). Dengan demikian, penafian ini berlaku
selamanya. Para ulama Ahli Sunnah menjawab bahwa pemyataan

umum itu berlaku pada masa yang diperselisihkan waktunya. Kami
menerima bahwa penafian itu berlaku untuk selamanya, tetapi
dikhususkan pada kehidupan dunia tempat terjadinya pembicaraan
tersebut, tetapi melihat Allah bisa saja tet'adi di akhirat, karena
pandangan orang-orang mukmin di akhirat bersifat kekal, maka bukan
sesuatu yang mustahil bila hal yang melihat dzat yang kekal. Berbeda
dengan kehidupan dunia, dimana penglihatan manusia bersifat fana.

Tentu saja dzat yang kekal tidak akan dilihat oleh sesuatu yang fana.

Kemudian hadits-hadits Nabi SAW yang mutawatir menyebutkan
bahwa orang-orang mukmin akan melihat Allah di akhirat, dan
mereka diberi kemulian dengan hal itu di surga, dan hal itu tidak
mustahil sehingga wajib diimani.

Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan tentang
tauhid, dan Imam Bukhari memberi judul "Bab Wajah-wajah pada

Hari itu dalam keadaan Berseri-seri, kepada Tuhan Mereka
Memandang."

l,;'t g u *t f ht t*'4t ,)t t#ir 4 ,ht "v ls"orong
laki-laki Yahudi datang kepada Nabi SAW dan wajahnya telah di
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tampar). Hadits ini telah dijelaskan secara detil pada

tentang kisah para nabi.

pembahasan

fI' &4'c.i
;Jl .r

Manna dan Salwa

,r:') i * *
o 

', / t lz

-Jl ci,ii bjb-r

4639. Dari Sa'id bin Zaid, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Al Kam'ah termasuk al mann, dan airnya adalah penyembuh mata'"

Keterangan:

(Manna dan Salwa). Disebutkan hadits Sa'id bin Zaid tentang

kam'ah (amur) yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang

pengobatan. Penjelasan Manna dan Salwa telah disebutkan pada tafsir

surah Al Baqarah. Adapun kalimat di awal sanad, "Muslim

menceritakan kepada kami", tercantum dalam riwayat Abu Dzar tanpa

menyebutkan nasabnya, sementara pada riwayat selainnya disebutkan,

"Muslim bin Ibrahim."

3. Firman Allah, tlf i 4!, V n(ll lo' U-, d\ofit 6 s"',y

plr ,Jr !!ttlu, 'ry6 
'4) ,4't^ r\d\l 6e\\ti ,2t t^:*rl

o't"q'€-ri ,$r} 
"r:,tS: lurq'l *!t

"Katakanlah,'Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah

kepadamu semuL, yaitu Allah yang mempunyai keraiaan langit dan

bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang

menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah komu kepada

Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah
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dan kepada kalimat-kulimat-Nya (kilab-kilab-Nya) dan ikutiluh dia,
supaya kamu mendapat petunjuk." (Qs. AI A,raaf [7]: 158)

;.ug ,jA ,6'ro.tJt [j',;J ,j$ U.\'F nir\ t ;'*'# iL *',av';; ,<J i '+LG ,irj-.", ';', k oi
E s,,a-

-vt 
qv

,1
erl

',p: 
*') ^lL h, -* ar Jy, '.*bj :et1s'rlt)t il'lG .'oJl

4640. Dari Abu Idris Al Khaulani, dia berkata: Aku
mendengar Abu Darda' berkata, "Telah te{adi dialog antara Abu
bakar dan Umar. Lalu Abu Bakar membuat Umar marah, maka Umar
pun pergi dalam keadaan marah. Kemudian Abu Bakar mengikutinya
dan memohon kepadanya untuk memintakan ampunan baginya.
Namun, Umar tidak melakukannya sehinnga dia menutup pintu
rumahnya di hadapan Abu Bakar. Abu Bakar datang kepada
Rasulullah SAW -Abu Darda' berkata, 'Dan kami berada di sisi
beliau SAW'- maka Rasulullah SAW bersabda, 'sahabat kalian ini

,111;o;J
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sedang berselisih'." Dia berkata. "Ijmar menyesal atas sikapnya itu,

maka dia datang hingga memberi salam dan duduk di sisi Nabi SAW.

Setelah itu dia menceritakan kepada R.asulullah sAw peristiwa yang

terjadi." Abu Darda' berkata, "Rasulullah SAW marah dan Abu Bakar

berkata, 'Demi Allah, wahai Rasululiah, sungguh aku-lah yang

zhalim'. Rasulullah SAW bersabda, 'Apakah kalian meninggalkan

untukku sahabatku... apakah kalian meninggalkan untukku

sahabatku... Sesungguhnya aku berkata; Wahai manusia, sungguh aku

adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Maka kalian berkata;

Engkau berdusta. Sementara Abu Bakar berkata: Engkau benar'." Abu

Abdillah berkata, "Ghaamar artinya lebih dahulu melakukan

kebaikan."

Keterangan Hadits:

(Bab "Katakanlah; Wahai sekalian manusia, sesungguhnya

alan utusan Allah untuk kamu semuanya.'). Disebutkan hadits Abu

Ad-Darda' tentang peristiwa yang te{adi antara Abu Bakar dan Umar,

yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang keutamaan Abu

Bakar. Hadits ini diriwayatkan lmam Bukhari dari Abdullah, dari

Sulaiman bin Abdurrahman dan Musa bin Harun, dari Al Walid bin

Muslim, dari Abdullah bin Al Ala' binzabr, dari Busr bin ubaidillah,

dari Abu Idris Al Khaulani, dari Abu Darda'. Pada sanad hadits ini

disebutkan, "Abdullah menceritakan kapadaku." Demikian dinukil

mayoritas periwayat tanpa menyebutkan nasabnya. Sementara dalam

riwayat Ibnu As-sakan dari Al Farabri, dari Bukhari disebutkan,

"Abdullah bin Ahmad menceritakan kepadaku", dan inilah yang

ditegaskan Al Kullabadzi dan sekelompok ulama. Abdullah bin

Hammad ini adalah Al Amili diberi rama panggilan Abu

Abdurrahman. Al Ashili berkata, "Ia termasuk murid Imam Bukhari.

Terkadang dia menulis di hadapannya." Musa berkata: Dia sama-sama

Imam Bukhari dalam menimba ilmu dari sebagian besar guru Imam

Bukhari. Dia termasuk pakar hadits. Dia meninggal sebelum tahun

270 H, atau sesudanya. Ghanjar berkata dalam kitab Tarikh Bukhari,
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"Dia meninggal tahun 269 H, dan ada juga yang mengatakan tahun

273 H;',

Sulaiman bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi termasuk guru

Imam Bukhari. Adapun Musa bin Harun adalah Al Bunni dan Al
Burdi. Dia seorang ulama Kufah. Dia pernah datang ke Mesir dan

tinggal di Al Fayum serta meninggal pada tahun 220 H. Dia tidak
memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain di tempat ini

fur#'yv :b t? I SG 6uu Abdillah berkata, "Ghaamar

artinya lebih dahulu melakukan kebaikan). Penjelasannya telah

disebutkan juga pada bab "Keutamaan Abu Bakar".

,t

4. Firman Allah, iJa-

"Dan katakanlah: 'Bebaskanlah kami dari dosa kami'."
(Qs. Al A'raaf [7]: 161)

:*e
4641. Sesungguhnya dia mendengar Abu Hurairah RA

berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Dikatakan kepada bani Israil,
'Masuklah pintu dengan bersujud dan katakan hiththah (bebaskanlah

kami dari dosa kami), niscaya kami akan mengampuni bagi kamu

kesalahan-kesalahan kamu'. Mereka pun menukarnya dan masuk

dengan mendahulukan pantat mereka, lalu mengucapkan: Habbatun

fii sya'aratin (biji gandum)."

,ili
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Keteransan Hadits:

(BabfirmanAllah,Dankatakanlah:Bebaskanlahkamidari
dosakami[HiththahJ).HaditsinidiriwayatkanlmamBukharidari
Ishaq, dari Abdutrazzaq, dari Ma'mar, dari Hamman bin lMunabbih'

dariAbuHurairah.IshaqyangdimaksudadalahlbnulbrahimAl
Hanzhali Ibnu Rahawaih.

,Y tili riri*L uujr 'rilirl |h.';l d E (Dikatakan kepada

bani Israil masuklah pintu dengan bersuiud dan ucapkankanlah

hiththah). Abdurrazzaq,meriwayatkan dari Ma'mar' dari Qatadah'

tentang firman Allah, Y ,ili, Al Hasan berkata, Utirif tb'J&'i

(Hapuskankesalahan-kesalahandarikami).Penafsiraninisesuai
dengan mereka yang membacanya' 

,hiththatan,, yaitu qira.ah Ibrahim

bin Abu Ablah. ndapun mayoritas membacan ya' hiththatun' kuena ia

sebagaipredikatbagisubjekyangdihapus/tidakdisebutkansecara
tekstual,sehinggamaknanyaadalah''Permohonankamiadalah
hiththatun".

Dikatakan,merekadiperintahkanmengucapkandengancara

seperti ini, maka bacaan 'hiththatun'hanya menceritakan kejadian'

Namun, pada dasarnya ia berada pada posisi nashab (baris fathah),

karena dipengaruhi kata ,quuluu, (katakanlah)' Hanya saja ia tidak

dibaca'hiththatan' karena menceritakan kejadian'

Sebagianlagimengatakandibaca,hiththatun,untuk
menguatkan makna, seperti perkataan 'salaamun'. Kemudian terjadi

perbedaan tentang makna kalimat ini. Jika dikatakan ia adalah isrrz

hai.ah(katayarrgmerrunjukkanbantuk)daripadakataalhaththu
seperti al jilsah.oikatakan juga maknanya adalah taubat sebagaimana

perkataan PenYair:

rfi;}; o* Ui q i-
1to ,utu", bertaubat yang dengannya Allah meniadikan dosa

hamba-Nya diamPuni).
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I

Sebagian berpendapat bahwa makna kata tersebut tidak

diketahui. Hanya saja mereka diperintah beribadah dengan

mengucapkannya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan

selainnya, dia berkata, "Dikatakan kepada mereka, lpA fli
(Ucapkanlah : [Kami mohonJ pengampunan).

tj6 lUereka menukar), yakni merubahnya. Firman Allah

dalam surah Al Baqarah l2l ayat 59, '& E elt t \';t rttb i$ Sti
(Lalu orang-orang yang zhalim mengganti perintah dengan

[mengerjakanJ yang tidak diperintahkan kepada mereka).

Maksudnya, orang-orang yang zhalim menukar/mengganti perintah

yang diperintahkan kepada mereka dengan yang tidak diperintahkan

kepada mereka.

:p C + tiui e6;i * tbl-,bn (Mereka masuk

dengan mendahulukan pantat-pantat mereka dan mengucakan,
"Habbatun fii sya'aratin"). Demikian yang dinukil kebanyakan

periwayat dan juga dalam riwayat Al Hasan yang disinggung di atas.

Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, " syd' iiratin" .

Kesimpulannya, mereka menyelisihi apa yang diperintahkan

kepada mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan, karena

mereka diperintahkan sujud ketika sampai ke negeri itu sebagai rasa

syukur kepada Allah, dan disuruh mengucapkan kata biththah.
Namun, mereka mengganti sujud dengan berjalan mundur, dan

mengganti kata hiththah dengan fuabbah, atau mereka mengucapkan

brththah, tetapi menambahkan kalimat 'habbatun fi sya'iiratin'. Al
Hakim meriwayatkan dari jalur As-Sudi, dari Murrah, dari Ibnu

Mas'ud, dia berkata, "Mereka mengatakan 'hathi samqan'."

Maknanya dalam bahasa Arab adalah gandum merah yang agak

kehitaman.

Kesimpulannya, yang disebutkan secara tekstual dan

mengandung unsur ibadah dengan kata-kata tertentu, tidak boleh

diganti dengan kata lain, meski maknanya sama. Hal ini tidak
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tenr-rasuk menukil riwayat dari segi makna, karena keduanya berbeda.

Namun, patut juga jika hal itu dijadikan batasan dalam membolehkan.

Maksud saya, ditambahkan dalam syarat bahwa lafazh tersebut tidak

menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, kecuali sesuai kata-

kata yang disebutkan secara tekstual. Barangsiapa yang membolehkan

secara mutlak, maka perkataannya dipahami dalam konteks ini.

5. Firman Allah,,l.,f"hJt ,f 'e-?it;r'tt, 'ir\'rf'l'ib

"ladiluh engkau or*oi1oo, n rot lot, oroor mengeriakan yong

makruf, serta berpolinglah dari orang'orang yong bodoh."

(Qs. Al A'raaf [7]: 199)

t. tn,l t.e t'1.o)a)t .-r,.l.]l

Al 'Urf artinya yang ma'ruf.

Lj a['b €i ut b-,yi U.tt.*iA .ffir'ti tlk 'tt<s

!r i6 .eL u li'riL ,Jv ,*; lititi ,y\t ,i '+

u.t 6- G. iJv y'y; t5 ,:# i ;:;ii ,:^#.'4r utleu q*:;'.k g,i;,urd.'€t ri ;J;,tt G " yr; ,7ila,
'J$ 

Jr;l,r lt ',t,..'ilt )-*i l,!)r lJw ,: €i';ti n "L
*:,,r-pi, ili'-i\r"*t,.r}y ,*'t *'Xt J:" #.
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i*nx1 '; b|rG t l'; .***i' q t* L;, q4"tat

.inr ,-,t5 '* GG'r'otS',

4642. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, bahwa Ibnu
Abbas RA berkata, "Uyainah bin Hishn bin Hudzaifah datang dan

singgah pada putra saudaranya, Al Hurr bin Qais, dia termasuk
diantara kelompok yang memiliki kedudukan dekat dengan Umar.
Adapun para pakar yang senantiasa berada di majlis Umar dan selalu

diajak bermusyawarah, ada yang tua dan ada juga yang masih muda.

Uyainah berkata kepada putra saudaranya, 'Wahai anak saudaraku,

engkau memiliki posisi di sisi pemimpin ini, mintakan aku izin untuk
menghadapnya'. Dia berkata, 'Aku akan mintakan izin untukmu'."
Ibnu Abbas berkata, "Al Hurr memintakan izin untuk Uyainah, maka
Umar mengizinkannya. Ketika masuk, dia berkata, 'Wahai Ibnu
Khaththab, demi Allah, engkau tidak memberikan kepada kami yang
banyak, dan tidak memutuskan di antara kami dengan adil'. Umar
marah hingga hendak memukulnya. Namun, Al Hurr berkata
kepadanya, 'Wahai Amirul mukminin, sesungguhnya Allah berfirman
kepada Nabi-Nya; Berilah ntaaf dan perintahkan yang baik serta
berpalinglah dari orong-orang yang bodoh, dan sesungguhnya ini
termasuk orang-orang yang bodoh'. Demi Allah, Umar tidak
melewatinya ketika dia (Al Hurr) membacakan ayat tersebut
kepadanya, padahal Umar adalah orang yang sangat teliti terhadap

kitab Allah."

''fir otYi

4643. Dari Abdullah bin Az-Zubair, 'Berilah maaf dan
perintahkan yang ma'ruf'. Dia berkata, "Allah tidak menurunkannya,
kecuali berkenaan dengan akhlak manusia."

C 
yi ?nt l;i t1 :Ju (!'iur'-)ir'*,t,',t11 /)r i i' l? *
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4644. Dari Abdullah bin Az-Zubair dia berkata, "Allah

memerintahkan Nabi-Nya untuk memberi maaf akhlak (prilaku)

manusia, atau seperti apa yang dia katakan."

Keterangan Hadits:

(Bab "Berilah maaf dan perintahkan yang baik dan

berpalinglah dari orang-orang yang bodoh". Al 'Urf artinya yang

ma'rufl. Abdunazzaq meriwayatkannya dengan sanad yang maushul

dari jalur Hisyam bin Urwah, dari bapaknya' Demikian juga Ath-

Thabari menukilnya dari jalur As-Sudi dan Qatadah.

U(! 3i (Maupun yang masih mucla). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan ((1:r, sebagaimana yang akan disebutkan pada

pembahasan tentang berpegang teguh pada Al Qur'an dan Sunnah.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits kedua di bab ini dari

Yahya, dari Waqi', dari Hisyam, dari bapaknya, dari Abdullah bin Az-

Zttbair. Nasab Yahya di sini disebutkan Ibnu As-Sakan. Dia berkata,

"Dia adalah Yahya bin Musa." Sementara Al Mustamli mengatakan,

"Yahya bin Ja'far." Bagaimanapun yang dimaksud tidak akan keluar

dari salah satu di antara keduanya, dan menurut saya yang tepat adalah

apa yang dikatakan Al Mustamli. Hisyam adalah Ibnu Urwah, dan

Ibnu Az-Zubair adalah Abdullah.

./61 dyi;i ,4 ir il,r 
'J:Ji 6 (Altah tidak menurunkannya, kecuali

tentang akhlak manusia). Maksudnya, Allah tidak menurunkan ayat

ini kecuali berkenaan dengan akhlak manusia. Ibnu Jarir

meriwayatkan dari Ibnu Waki', dari bapaknya, j U 6' :f iit' 'Jli r;

u"6r d,$r( (Allah tidak menurunkan ayat ini kecuali tentang akhlak

y bt;i i,Sv

')v tLt 'r1
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manusia). Demikian juga diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dari Waki'.
Adapun Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Wahab bin Kaisan dari

Abdullah bin Zubair.

Hadits ketiga dinukil oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin
Barrad. Barrad adalah nama kakeknya. Sedangkan dia adalah

Abdullah bin Amir bin Barrad bin Yusuf bin Abi Burdah bin Abi
Musa A1 Asy'ari. Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari
selain di tempat ini.

'J$ L,i ii orfu g,iu.i',t'ra,tr ib?_bi p3 !o h' ,i* y?tr';1
(Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk memberi maaf akhlak
manusia, atau seperti apa yang dia katakan). Te4adi perbedaan dari
Hisyam sehubungan dengan hadits ini. Sebagian menukilnya dengan

sanad yang maushul sebagaimana yang telah kami sebutkan, dan

didukung oleh Abdah bin Sulaiman, dari Hisyam, yang dikutip Ibnu
Jarir, dan Ath-Thafawi dari Hisyam yang dikutip Al Ismaili. Namun,
hal itu diselisihi Ma'mar, Ibnu Abi Az-Zinad, dan Hammad bin
Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dengan sanad yang
mauquf. Abu Muawiyah berkata; Diriwayatkan dari Hisyam, dari
Wahab bin Kaisan, dari Ibnu Az-Zubair. Diriwayatkan juga oleh Sa'id
bin Manshur darinya. Ubaidillah bin Umar meriwayatkan dari
Hisyam, dari bapaknya, dari Ibnu Umar sebagaimana dikutip Al
Bazzar dan Ath-Thabarani, tetapi hal ini tergolong syadz (menyalahi
yang umum). Demikian pula riwayat Hammad bin Salamah dari
Hisyam, dari bapaknya, dari A'isyah yang dikutip Ibnu Mardawaih.

Adapun riwayat Abu Muawiyah tergolong syadz disertai
kemungkinan Hisyam menukil hadits ini melalui dua guru. Sedangkan

riwayat Ma'mar dan yang mengikutinya dianggap kurang kuat, karena

keterangan yang menyelisihi keduanya diterima, sebab para

periwayatnya juga tergolong pakar dalam periwayatan. Kemudian
pendapat Ibnu Az-Zubair dalam menafsirkan ayat tersebut juga
merupakan pendapat Mujahid. Sementara Ibnu Abbas menyelisihinya.
Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah, 'Berilah
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maaf , yakni ambilah apa yang lebih bagimu dari harta mereka, dan

hal ini terjadi sebelum adanya penetapan zakat. Dernikian dikatakan

As-Sudi. Dia menambahkan, "Lalu ia dihapus oleh adanya ketetapan

zakat." Serupa dengannya perkataan Adh-Dhahhak, Atha', dan Abu

Ubaidah. Ibnu Jarir mengunggulkan pendapat pertama dan

mengemukakan hujjah untuk menguatkannya.

Diriwayatkan dari Ja'far Ash-Shadiq, dia berkata, "Tidak ada

dalam Al Qur'an satu ayat yang lebih lengkap tentang akhlak yang

rnulia dibanding ayat ini." Lalu mereka menjelaskan pernyataan itu

bah'*'a akhlak itu ada tiga sesuai kekuatan manusia; akal, syahwat, dan

emosi.

Untuk menghadapi kekuatan akal dibutuhkan hikmah, maka

timbul perintah untuk berbuat yang ma'ruf. Adapun menghadapi

kekuatan syahwat dibutuhkan sifat iffah (menjaga kehormatan diri),

maka diperintahkan untuk memberi maaf. Sedangkan untuk

menghadapi kekuatan amarah dibutuhkan sifat keberanian, maka

diperintahkan untuk berpaling dari orang-orang yang bodoh.

Ath-Thabari meriwayatkan melalui sanad yarrg mursal dan

Ibnu Mardawaih meriwayatkal memalui sanad yang maushul, dari

hadits Jabir dan selainnya, ,Sut'*k jL t;F', -i?:'F ;l',d;6s
;o;; c ,y, ,:4;hiu'v'oi't;N-et:.:'ol.,,sat'e't iilu ,p;,ii I
'*S 'r;C 

afi$1 (Ketika turun ayat, 'Berilah maaf clan perintahkan

yang baik', beliau SAW bertanya kepada Jibril, maka dia berkata,

'Aku tidak tahu hingga bertanya kepada-Nya" Kemudian Jibril
kembali dan berkata,'Sesungguhnya Tuhanmu memerintahkanmu

untuk menyambung hubungan dengan orang yang memutuskanmu,

dan memberi kepada siapa yang tidak memberimu, serta memaaJkun

siapa yang menzhalimimu ).
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Ju!ff;
8. SURAH AL ANFAAL

r. Firman Anah, Jy?) a i61r # Jft-lr ,f '6iU
'4.ist;,.uihr rjt6

"Mereko menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta
rampasan perang. Katakanlah, 'Harla rampasan perang itu

kepunyaatt Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah
dan perbaikilah perhubungan di antara sessmarnu'.,, (Qs. Al

Anfaal [8]: 1)

:^t"e ,JA ,'-et'33., ,i;,a Js.d,ti, ju!' ,,y& i.r Ju
,,v

Ibnu Abbas berkata, "Al Anfaal artinya harta rampasan
perang." Qatadah berkata, "Riifuukum artinya perang." Dikatakan,
n a afi I ah artinya pemberian.

:. | ..)cz 1. a. 6. t o!;:-r :r1aL "lt s1 ./t! #! t^it ,jG ;, ; rt f
,gp - r; e;; ,ijtk;l, .)T q'-ry':Ju'.Jui:\r
g\t iti'J: .t;;)tsr(.teri .ey ie ,e;ri:, ,t:,'&O 

!:lr .rrla 5LL 3L .',ii ','; .11,71-- *'j-'it
,f.'€rci J'.\\i* l*r; JW .+ 4- :t ifrO

zt ) o /. .t ,ot, t 6 ,- o. o .. o -o/.:))*->.) SJdJ ,Fdl \r4i) .€lyt
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4645. Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Aku berkata kepada

Ibnu Abbas RA, "Surah Al Anfaal." Dia berkata, "Turun pada perang

Badar."

As1'-Syaukah artinya senjata (kekuatan). Murdifiin artinya

kelompok demi kelompok (berturut-turut), radafani dan ardafani

artinya datang sesudahku. Dzuquu artinya rasakanlah' Namun, ini

bukan berarti merasakan dengan mulut' Fayarkumahu artinya

mengumpulkannya. Syarrid artinya pisahkan. In Janahuu artinya

mereka meminta/menuntut. As-Silm, as-salam, dan as-salaam

memiliki arti yang sama. Yutskhina artinya mengalahkan. Mujahid

berkata, "Mukaa' artinya memasukkan jari-jari mereka ke dalam

mulut-mulut mereka. Tashdiyah artinya siulan. Liyutsbituuka arlinya

agar mereka menahanmu.

Keterangan:

(Surah Al Anfaal. Bismillahiruafumaanitahiim). Lafazh

basmalah tidak tercantum dalam riwayat selain Abu Dzar.

i;ridr jrilr :a# ;jr'Su ltUnu Abbas berkata, "At Adal

artinya harta rampasan perang"). Penafsiran ini dinukil dengan

sanad yar,g maushul oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi

Thalhah dari Ibnu Abbas, dia berkata, & ,1r )':.1.U( ,l.ri;,.ir i6tr
;? y. f\ 'A 4e Pi io n' (At Anfaat adatah harta rampasan

perang. Pada awalnya khusus untuk Rasulullah SAW, tidak ada

bagian sedikit pun untuk orang lain). /+bu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu

Hibban meriwayatkan dari jalu,r Daud bin Abi Hind, dari Ikrimah, dari

Ibnu Abbas, dia berkata, i |J:f h' e it'J?:)'Jti )A iiitt t1J

& dl tk '* (Ketika perang Badar, Rasulullah SAW bersabda,

'Barangsiapa yang melakukan demikian, maka baginya demikian'.).

Maka turunlah ayat, "Mereka bertanya kepadamu tentang Al Anfaal

(harta rampasan perang).
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& il3.6 (Naafilah qrtinya pemberian). Abu Ubaidah berkata

tentang firman Allah dalam surah Al Israa' [17] ayat 79, 'rh4:t ,yt 4j
d y6 !(Dan pada sebagian malant hari bersernbahyang tahajudlah

kamu sebagai naafilah bagimu),"Yakni 
'a;;i 

{rornpasan perang)."

ryll r jL* "p (wa in janabuu artinytt mereka

meminta/menuntut). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam

surah Al Anfaal [8] ayat 6l F{ rtl+ ol.i (iika ntereka condong

keparla perdamaian), "Yakni &, t;Vi y6 St. tt*': (Mereka

kembali kepada kesepakatan damai dan meminta perdamaian)."

Yrt il'Ut,'jfu|'nitt 1,lt-Silm, as-salam, dan as-salaam

memiliki makna yang sama). Pernyataan ini hanya tercantum dalam

riwayat Abu Dzar, dan ia sudah dikemukakan pada tafsir surah An-
Nisaa'.

JN lUenguasai). Yakni mengalahkan. Abu Ubaidah berkata

tentang firman Allah dalam surah Al Anfaal [8] ayat 67, 'oi 
ol.i'i; A

f\\r e 'd & "j'i 
'd ofJ" (Tidak patut, bagi seorang Nabi

mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan mtrsuhnya di
muka bumi), " Yutskhina artiny a men guas ai dan mengalahkan."

,t?i e ebi ,l.\ i!,:l ,b,o, 'Sa1 
luuiahid berkata,

"Mukaa' adalah perbuatan mereka memasukkan jari-jari tangan

mereka ke dalam mulut-mulut mereka). Pernyataan ini dinukil Abd bin
Humaid dan Al Farabri dengan sanad yang maushul dart jalur Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid.
I .a ,. '-. o ,.'ri-dt t;-r-ai1 (Tashdiyah artinya siulan). Pemyatan ini dinukil

juga oleh AUO Uin Humaid dengan sanad yarrg maushul samaseperti

sebelumnya.
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Catatan

[Ial ini tercantum dalam riwayat Abu Dzar secara terpisah dari

yang sebelumnya. Adapun periwayat selainnya menukil secara

maushul dan inilah yang lebih tepat. Al Firyabi berkata: Warqa'
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang

firman Allah dalam surah Al Anfaal [8] ayat 35, .;Iir *';*t"A o€ S't

i*'lt (Ticlaklah shalat mereka di sisi baitullah melainkan siulan),

dia berkata ;c o'tt titi ,'r4L)t ,i-f't €ryi e.'&rbi #,ril
iti):, lMereka memasukkan jari-jari tangan mereka ke dalam mulut-

mulut mereka. Tashdiyah adalah siulan. Mereka sengaja

melakukannya untuk mengacaukan shalat Muhammad SAW)." Abu
Ubaidah berkata, "Al Mukaa' adalah siulal sedangkan tashdiyah.

adalah tepukan tangan." Senada dengannya dikutip Ibnu Mardawaih
dengan sanad yangmaushul dat'. hadits Ibnu Umar.

',.?;Jt '&t ,i,tot 
')v 

lQatadah berkata, "Riifuukum artinya

peperangan"). Penjelasannya sudah dikemukan pada pembahasan

tentang Jihad.

lr;ir k'.5i (Asy-Syaukah artinya senjata [kekuatanJ).

Pernyataan ini tercantum pada selain riwayat Abu Dzar. Abu Ubaidah

berkata tentang firman Allah dalam surah Al Anfaal [8] ayat 7, i:] jt1

ts 'ok 'f'Jrr crri '* li, *Makn a asy-syaukah adalatr senjata

(kekuatan). Dikatakan, 'maa asyaddu syaukati bani fulan ' (alangkah

hebat senjata [kekuatan] bani firlan).

€ri;. ;i d;:rli d)i ,*i 'fi ti ;rg;i fuurdifiin artinya

kelompok demi kelompok [berturutlurutJ. Dikatakan radifuni dan

ardafani artinya datang sesudahku). Abu lIbaidah berkata tentang

firman Allah dalam surah Al Anfaal [8] ayat 9, q)], 'Yakni mereka

datang sesudah kaum sebelumnya. Sebagian mengatakan bahwa arti
kata radafani adalah datang sesudatrku. Keduanya adalah dua dialek
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yang memiliki makna yang sama. Barangsiapa yang rnembacanya

murdafiin, maka ia berasal dari kalimat 'ardafahumullauhu ntim ba'di
man qablahum' (Allah mengiringkan mereka kepada kaurn sebelum

mereka)." Mayoritas membacanya murdifiin, sedangkan Nafi'
membacanya 'murdafiin'. Al Akhfasy berkata, "Kalimat 'banu fulan
yardifuunana',yakni bani fulan datang sesudah kita."

'e-'6'* (Fa yarkutnahu artinya clia nxengumpulkannya),

Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al Anfaal [8]
ayat 37, q '8i, "Yakni f 

't|';j- 

"fi; 
'^1;-r{i Qlia mengumpulkart

sebagiannya di atas sebagian yang lain [menumpuknyaJ)."

U:.i 3? $yarrid artinya pisahkan). Ini juga perkataan Abu

Ubaidah.

'+L.,rl. '! t*. (Liyutsbituuka artinya agar mereka

menahanmu). Pernyatan ini dinukil Ibnu Abi Hatim dengan sanad
yang maushul daijalur Ibnu Juraij dari Atha'. Imam Ahmad dan Ath-
Thabarani meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata, 'crt{:,5

9olu, ;,ii6 'rb,i '*ei ti1 |ftfr. Jtil "dj (Orang-orang euraisy

bermusyawarah, sebagian mereka berkata, 'Apabila pagi hari
tahanlah Muhammad dengan tali'.)."

&, O:r\ q ,b Ai t;.-ri tj;r;. r3ils (Dzuuquu artinya

,orokon. No*un, ini bukan merasakan dengan mulut). Ini juga
perkatan Abu tlbaidah. Ia serupa dengan firman Allah dalam surah

Ad-Dukhaan l44J ayat 56,'c;{t V oyt:;- 1 (Mereka tidak akan

merasakan mati di dalamnya).
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Bab: t$;i'x il' #' iI' i' Y 
"or|'.tst? o\.

o,sesutrggtthnya hinatang (makhluk) yang seburuk-buruknya pada

sisi Altah iatah orartg-orang yang pekak dan tuli yang tidak

mengerti opa-apapur." (Qs. Al Anfaal l81z 22)

;l' fl, ?, i' y ',tt3'.rsr ? o\) {V /t ,f yGJ f
.;rilr .# qi';:";,i6 <l,ii5:Y

4646.Dari Mujahid, dari fUnu eUUu s,'sesungguhnya binatang

(makhluk) yang seburuk-buntknya pada sisi Allah ialah orang-orang

yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apa-apa'. Dia berkata,

"Mereka adalah sekelompok bani Abdu Ad-Dar."

Keterangan:

("sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-

burulotya'). Disebutkan hadits Mujahid dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Mereka adalah sekelompok bani Abdu Ad-Dar." Dalam riwayat Al

Ismaili dikatakan ayat itu turun berkenaan dengan sekelompok orang.

Ibnu Jarir menambahkan dari jalur Syibl bin Abbad, dari Ibnu Abi

Najih, A, o#- 1 (Yang tidak mengikuti kebenaran). Kemudian dia

menyebutkan dari jalur Warqa', dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid

tentang firman Allah Otliri- 1 (tidak mengerti apa-apa), dia berkata,

'Tidak mengikuti kebenaran." Mujahid berkata, Ibnu Abbas berkata,

"Mereka adalah sekelompok bani Abdu Ad-Dar."
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2. Firman Alrah, 6,trtb5 tSt.dy* a)J.tl**-;t tt*i a$ qji U-

ol;--: 4 & 4\ ;-,")t'd U^rli,r t( rriir: n#J-

"IIai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan

seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang

memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa

sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan

sesun gguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan."

(Qs. Al Anfaal [8]: 2a)

'4'#t;..rfiit5->,,*,1
Istajiibuu artinya ajiibuu (awablah). Limaa yuhyiikum

(terhadap apa yang menghidupkan kamu), yakni terhadap apa yang

menjadi maslahat bagi kamu.

J;, €. p,JGi * i,su ^-ir'q3,Pt ; * €j e
t :Jta"41 n ,'.& ,f :) * ,S.Gu *, iI.hr j; 

1rr

tit J*)) !.,41 tyT'eit6:'U> h' J* Jte,U'of'a;i
i-;ri .e?i'ui'P )l'-it e:r-'&llt(r"v 'iG i <€ot
t3lt1- ";r1) Jtt) .'; L';i ,tH. *', y \, ,* it Jy,
,4 rL, * ti'e, U:L f *1, y i #'*'#
L; l.*j' a i,lii': v.e, *': 1:n h' * Ut Tcbi

..f,ii' ifr ,;*iu!r

4647. Dari Abu Sa'id bin Al Mu'alla RA, dia berkata, "Aku
shalat, lalu Rasulullah SAW melewatiku dan beliau memanggilku,

FATIIUL BAARI _ 555



tetapi aku tidak datang kepadanya hingga aku selesai shalat.

Kemudian aku datang dan beliau bertanya, 'Apakah yang

menghalangimu untuk datang? Bukankah Allah telah berfirmctn;

'Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan

seruan Rasul, apabila Rasul menyeru kepada kamu'. Kemudian beliau

bersabda, 'Sungguh aku akan mengajarkan padamu surah yang paling
agung dalam Al Qur'an sebelum aku keluar'. Lalu Rasulullah SAW

hendak keluar, maka aku mengingatkannya. Mu'adz berkata, Syu'bah

menceritakan kepada kami, dari Khubaib bin Abdurrahman, dia

mendengar Hafsh, Abu Sa'id mendengar seseorang di antara sahabat

Nabi SAW tentang ini, dan beliau bersabda, "Ia adalah Alhamdu

lillaahi Rabbil 'aalamiin, tujuh yang dibaca berulang-ulang."

Keterangan:

(Hai orang-orang yang berintan, peruthilah seruan Allah dan

seruan rasul. Istajibuu artinya ajiibuu fsambutlahJ limaa yuhyikum

[terhadap apa yang menghidupkan kamu], yahti kepada apa yang
ntenjadi maslahat bagi kamu). Abu Ubaidah berkata tentang firman

Allah, )\1e!*Lt, "Yakni !,tryi (sambutlah untuk Allah). Dikatakan

bahwa 'istajabtu lahu dan ajabtu lahu, keduanya memiliki makna

yang sama'. Adapun firman-Nya, '#- q (kepada apa yang

menghidupkan kamu), yakni '$ilbit ffiS 6. (kepada apa yang

menunjuki kamu dan memberi maslahat bagi kamu)." Sebagian dari

pembahasan ini telah dikemukakan pada firman-Nya dalam surah Aali

Imraan [3] ayat 172, J*]b ii. rei.6ir iiit lOrang-orang yang

menoati Allah dan Rasul-Nya).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ishaq, dari Rauh,

dari Syu'bah, dari Khubaib bin Abdurrahman, dari Hafsh bin Ashim,

dari Abu Sa'id bin Al Mu'alla. Ishaq yang dimaksud adalatr Ibnu

Rahawaih. Hadits ini telah dijelaskan pada tafsir surah Al Faatihah.
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\ra'SV't (Mu'adz berkata). Dia adalah Ibnu Mu'adz Al Anbari

Al Bashri. Pernyataan ini dinukil dengan sanad yang maushul oleh Al
Hasan bin Sufyan dalam Musnad-nya dari Ubaidillah bin Mu'adz, dari

bapaknya. Disebutkannya hal ini untuk menegaskan bahwa dia

mendengar langsung dari Abu Sa'id bin Al Mu'alla.

3. Firman Allah, 'y;G'l* ,y'rit -# ri|.lr5 bt plr ri6 i1;

f.i 7,-,4iit,,;t, 1?,? qib

"Dan Gnsottoh),'ketika mereka (orang-orang masyrik) berkala, 'Ya
Allah, jika betul (Al Qur'an) ini, dialah yang benar dari sisi

Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau

datangkanlah kepada kami adzab yang pedih'."
(Qs. AI Anfaal [8]: 32)

,4q - a- 4 --A*;J .tllr YI
o'6 rr; q djJ'

.(ts},'g

Ibnu Uyainah berkata, "Tidaklah Allah menyebut kata

mathar (hujan) dalam Al Qur'an melainkan dalam konteks adzab.

Adapun orang-orang Arab menamai hujan dengan al ghaits,

sebagaimana dalam firman Allah, 'wa ltuwa alladzi yunazzilu al
ghaist mim ba'di ma qanathu'. (Dialah yang menurunkan hujan

sesudalr mereka berputus asa). (Qs. Asy-Syuuraal42):28)

t.
'-rlgl'-flt € t:F jr ir p c

'J\ ,tiit $t1 ,Jk l'p '*j
l.c.t

iA.J

9.+lr

JU

EIJU

,gjt tA

c/ a /z)

"*
) .z

e-->W"6'r:"llt 4;; ;l
'!*b U'",F, * r"iii it5 bf nilu'l :)s I iS ^* ?ur o>t
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LfH
ii,r ,ltf q)'-!P <f.1 7,*Y,'ti "1;3r q;rt W'Y\t

'- ,.o,c . c t. o r.e..t \,'..i,.. o 2 , qi. o t.e.
63 o):ji,u- il[] H'ril nr .rK u't @ Ui3 iiji;J

:oo,r'

q1r ttrFr .raj.;ir * o:l#.F; li,' Hk X

4684. Dari Abdul Hamid -yakni Ibnu Kurdid, sahabat

Ziyadi- ia mendengar Anas bin Malik RA berkata, "Abu Jahal

berkata, 'Ya Allah, jika betul (Al Qur'an) ini, dialah yang benar dari

sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau

datangkanlah kepada kami adzab yang pedih', (Qs. Al Anfaal [8]: 32)

maka turunlah ayat, 'Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadzab

ntereka, sedang engkau berada di antara mereka, dan tidaklah (pula)

,4llah akan mengadzab mereka, sedang mereka meminta ampun.

Kenapa Allah tidak mengadzab mereka padahal mereka menghalangi

orang unttrk (mendatangi) masjidil Haram'." (Qs. Al Anfaal [8]: 33-

34)

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah "Dan ingatlah ketika mereka orang-orang

musyrik berkata: Ya Allah, jiko memang betul Al Qur'an dari sisi

engkau maka hujanilah kami). Demikian yang disebutkan Abu Dzar.

Adapun periwayat selainnya mengutip ayat dengan lengkap.

'-.o.t l.- ' '... :eiP o,' Jti (Ibnu Uyaina berkata...). Demikian tercantum

dalam tafsir Ibnu Uyainah. Sa'id, bin Abdurrahman Al Makhzumi

meriwayatkan darinya, 4Sr, ,tti:l 11 c,iiit C'tAt i' .r"-, r; ,"asi\i;;1

1..*ii' Jl- .g:st S:> ,jvi 'ii U-/ ,4r 'qt$ # <orans-orans

berkata, 'Tidaklah Allah menyebut kata 'mqthar' dalam Al Qur'an
melainkan dalam konteks adzab. Adaptm orang-orang Arab

menamakan hujan dengan ghaits. Maksudnya firman Allah, 'wa

huwalladzii yunazzilul ghaitsa' [dan Dialah yang menurunkan

hujanJ). Demikian tercantum dalam tafsir surah 'Haa miim 'ain siin
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qaaf (Surah Asy-Syuura). Namun, pernyataan Ibnu Uyainah

disanggah dengan adanya penyebutan kata 'al mathar' dengan makna

al ghaits dalam Al Qur'an, yaitu firman Allah dalam surah An-Nisaa'

[4] ayat 102, F' ;f tsll '&, on i,:1. (Jika kamu mentlapat kesusahan

krtrena hujan). Sementara diyakni bahwa 'mathar' di sini adalah

' ghaits' (huj ah rahmat). Adapun makna'kesusahan karenanya' adalah

basahnya pakaian, kaki dan lainnya yang ditimbulkan oleh hujan

tersebut. Abu Ubaidah berkata, "Jika yang dimaksud adalah jenis

adzab, maka akan menggunakan kata 'amtharat', adapun jika masuk

dalam jenis rahmat maka menggunakan kata 'matharat '. " Namun,

pernyataan ini perlu ditinjau lebih lanjut.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ahmad, dari

Ubaidillah bin Mu'adz, dari bapaknya, dari Syu'bah, dari Abdul

Hamid, dari Anas bin Malik RA. Semua riwayat menyebutkan,

"Ahmad menceritakan kepadaku" tanpa menyebutkannya nasabnya.

Imam Bukhari meriwayatkan juga hadits tersebut sesudah hadits ini
dari Muhammad bin An-Nadhar, saudara Ahmad yang disebutkan di
sini. Al Hakim berkata, "Sampai kepadaku bahwa Imam Bukhari

biasa singgah dan sering menginap pada keduanya apabila datang ke

Naisabur."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, keduanya berada pada tingkatan

Imam Muslim dan selainnya di antara murid-murid Imam Bukhari,

meskipun mereka sama dengannya dalam menuntut ilmu pada

sebagian guru Imam Bukhari. Imam Muslim meriwayatkan hadits ini
juga dari syaikh keduanya Ubaidillah bin Mu'adz. Adapun Ubaidillah

bin Mu'adz yang disebutkan ini termasuk pada tingkatan pertengahan

di antara guru-guru Imam Bukhari. Dengan demikian, Imam Bukhari

turun dalam sanad ini hingga dua tingkatan. Karena dia banyak

mengutip hadits dari murid-murid Syu'bah dengan hanya satu

perantara antara dia dengan Syu'bah.

Al Hakim berkata, "Ahmad bin An-Nadhr dipanggil Abu Al
Fadhal. Dia termasuk pakar hadits." Dia tidak memiliki riwayat dalam
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Shahih Bukhari. Kemudian Imam Bukhari menukil dari Ahmad dalam

kitabnya At-Tarikh Ash-Shaghir seraya menyebutkan nasabnya.

"i5$l1t +U *+i' l? * (Dari Abdul Hamicl, sahabat Az-

Ziyadi). Dia adalah Abdul Hamid bin Dinar, seorang tabi'in. Dia biasa

disebut Ibnu Kurdid. Demikian juga tercantum dalam sebagian

naskah. Adapun Az-Ziyadi yang dinisbatkan kepadanya adalah

keturunan Ziyad yang biasa disebut Ibnu Abi Sufyan.

... ri; i6 bf ,,il'l ,;1i5 i',SC (Abu Jahal berkata, "Ya Allah,

jika benar Al Qur'an ini...). Makna lahir riwayat ini menyatakan

bahwa dia yang mengucapkan ini. Padahal perkataan ini telah

dinisbatkan kepada kaum musyrikin. Barangkali dialah yang

memulainya dan yang lainnya meridhainya, maka dinisbatkan

kepadanya. Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas bahwa

yang mengucapkannya adalah An-Nadhr bin Al Harits. Maka Allah

menurunkan firman-Nya dalam surah Al Ma'aarij [70] ayat t, gt;'S*

ett 1t*(Seseorang peminta telah meminta kedatangan adzab yang

bakal terjadi)." Demikian juga yang dikatakan Mujahid dan Atha'
serta As-Sudi. Namun, hal ini tidak menyelisihi apa yang ada dalam

kitab Shahih, karena kemungkinan keduanya sama-sama

mengucapkannya, tetapi penisbatannya kepada Abu Jahal adalah lebih

tepat. Dari Qatadah, dia berkata, "Yang mengucapkan perkataan itu
adalah orang-orang dungu dan bodoh diantara umat ini."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Yazid bin Ruman, "Mereka

mengatakan hal itu kemudian sore harinya menyesal dan

mengucapkan, 'Kami mohon ampunan kepadamu Ya Allah'. Maka

Allah menurunkan Firman-Nya, 'Don tidaklah Allah menyiksa mereka

sedang mereka meminta ampunan'. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, "Makna firman-Nya,

'dan mereka memohon ampunan', yuhi siapa yang telah ditetapkan

sebelumnya oleh Allah bahwa dia akan beriman." Sebagian

mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang mukmin yang saat itu
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berada di antara kaum kafir. Hai ini dikatakan Adh-Dhahhak dan Abu
Malik scrla diperkuat oleh riwayat At-Thabari dari jalur Ibnu Abza,

dia berkata, ir' .rrs ;.'9 : jw iirr jiii ,**, y \t & i' J'i1', rg

ej d'-& iur os 61; iirr 'J'j\tt 
zS_tar A C? p <n** Ui: g.g

d ort li,r r11i ti'f W ,;;\irit-;-f;'r;,r{t q r1 * oC: 6.t'lr;ll;-

r?ttt *o-ir f 3:!tU- F; ir' '&k- f lf lnorr luilah SAW berada di

Makkah, maka Allah menurunkan firman-Nya, 'Dan tidaklah Allah
menyika mereka sementara engkau ada di antara mereka'. Kemudian

beliau keluar ke Madinah, maka Allah menurunkan, 'Dan tidaklah
Allah menyiksa mereka sementara mereka memohon arnpunan'.
Adapun kaum muslimin yang tersisa di Makkah senantiasa memohon

ampunan. Ketika mereka ini telah keluar dari Makkah, maka Allah
menurunkan, 'Dan mengapa Allah tidak menyil<sa mereka, sementara

ntereka menghalangi orang-orang dari Masjidil Haram ). Lalu Allah
memberikan izin untuk melakukan pembebasan kota Makkah, maka
itulah siksaan yang dijanjikan Allah kepada mereka."

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id, dari Nabi

SAw, ;;61 gli.# i' 'JJi 
llttalt menurunkan dua keamanan kepada

wnatku). Lalu beliau menyebutkan ayat ini. Kemudian beliau

bersabda, ,ry)' tl6t'c,i* ts11 (Apabita aku telah pergi, maka

aku meninggalkan permohonan ampunan pada mereka). Hal ini
mendukung pendapat pertama dan memahaminya seperti itu lebih
utama. Adzab menimpa mereka ketika mereka tidak mau menyesali
perbuatan mereka yang berlebihan menentang dan memerangi kaum
muslimin serta menghalangi mereka menuju Masjidil Haram.
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"Dan Allah sekali-kali tidok akan mengadx,ab mereka, sedang kamu

berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Alloh akan

mengadx,ab mereka, sedong mereka meminta ampun."

(Qs. Al Anfaal [8]: 33)

oi n{ st

4649. Dari Abdul Hamid 
-sahabat 

Az-Ziyadi- dia

mendengar Anas bin Malik berkata, "Abu Jahal berkata, " Ya Allah,
jika betul (Al Qur'an) ini, dialah yang benar dari sisi Engkau, maka

hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada

leami adzab yang pedih'. Maka turunlah ayat, 'Dan tidaklah Allah
menyil<sa mereka sementara engkau berada di antara mereka, dan

tidaklah Allah menyiksa mereka sementara mereka memohon

ampunan, mengapa Allah tidak menyilcsa mereka sementara mereka

men ghalangi m anusia untuk (mendatangi) Masj idil H aram'."

5eleresgs:
(Bob firman Allah,

sementara engkau berada

disebutkan sebelumnya.

"Dan tidaklah Allah menyiksa mereka

di antara mereka"). Hadits ini telah
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5. Firman Arrah, it.lk *i:t oli:-;qt j<t 1 & ertt.,6:,

JL oa'* ,*.r.r iu t;t ok,t ,j; f*ti.j> ,j;.]lr-Lf

"Dan perangilah mereka, supaya jangan adafitnah dan supays
sgama itu semata-mdta untuk Allah." (Qs. Al Anfaal [8]: 39)

'1J-, Ll

, a s2.
,''rro idl

u- :Jw'ri* >,-rli t;iZ

1 |6t.b ul:> :rY c,

\.. z zz) ..bt \rr,'* /t ,f ;u ?
?nr 7i t1 'C; 'ti ip\r

\:rY ,C h' Tt ,;t ,F.e t'oi'a:N- t; ,1fl' ,i ,A.(riiiir
,^A '.!i'oi 'u A'-;i;6f v; a,lr ,*<, ki ni c.t (- :Jta
':: '.

'i6 .ti;l j1 11i.i -'i'& vs> ,jk i' jr* C A'

,trtStiK,Viy-,), ik\y*, *\,* r,r;i, *
4*;u i)-)tk ,b ,i-,-,i (t: ,;*k t\,:) ,r *
i6 ricl * €u'; t; ,iu "; A. e\;.t ^fr ci, tu
,'oL r;;1; irr r(5ikL (i roCi'1 ib ,,t ,)'; c :p ,.rt 9. 9, ?.t

et ib h' *r1" ;nt Jy, i'-;uV tf,t ,'^b'fu-U"&rt
.o'); * A. ,i *;t o$J -o+ 'ric;ij-'o6')

4650. Dari Nafi', dari Ibnu Umar *, O**u ,eorang tuki-
laki datang kepadanya dan berkata, "Wahai Abu Abdurrahman,
tidakkah engkau mendengar apa yang disebutkan Allah dalam kitab-
Nya,'Dan jika dua kelompok dari orang-orang mulcrnin berperang...'.
Apakah yang mencegahmu sekarang untuk berperang sebagaimana

yang disebutkan Allah dalam kitab-Nya?" Dia berkata, "Wahai anak

saudaraku, aku hendak dicela dengan ayat ini? Sungguh tidak
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beqperang lebih aku sukai daripada aku dicela dengan ayat ini yang

Allah berfirman, 'I)an siapa yang membunuh mukmin dengan

sengaja...'." Laki-laki itu berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman,
'Dan perangilah mereka itu supaya tidak ada fitnah lagi'." Dia
berkata, "Kami telah melakukannya di masa Rasulullah SAW di saat

Islam masih sedikit. Seseorang difitnah dalam agamanya; entah

mereka membunuh atau mengikatnya, sampai akhirnya Islam menjadi

banyak dan tidak ada lagi fitnah." Ketika laki-laki itu melihat bahwa

dia tidak menyetujuinya atas apa yang dia inginkan, maka dia berkata,
!'Apa pendapatmu tentang Ali dan IJtsman?" ibnu Umar berkata,

"Adapun perkataanku pada Ali dan Utsman adalah; Mengenai

Utsman, sesungguhnya Allah telah memaafkannya, tetapi kalian tidak

suka memaafkannya. Sedangkan Ali, maka dia adalah putra paman

Rasulullatr dan menantunya -dia mengisyaratkan dengan tangannya-

dan ini putrinya atau anak perempuannya, seperti kalian lihat."

rt -t -:rbl
a

L,

A)

'Jt- ,:-3 i -.t'ri- W c" i,SG p ;.+,-,t
f,! 66 rafu)t S, +)fr'b: :Ju* 9'9,')Y e"; X

, . I - 1 -c ) z- 6 z 

^,4W i;fu' ot{3 ,€/t ,},6. *3 * hr

..jrijr i;S.Y
4651. Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Ibnu Umar keluar

mengunjungi kami -kepada kami- maka seorang laki-laki berkata,

"Bagaimana pendapatmu tentang berperang pada masa fitnah?" Dia
menjawab, "Apakah engkau tahu apa itu fitnah? Muhammad SAW
memerangi orang-orang musyrik, dan mengunjungi atau bertemu

dengan mereka adalah fitnah, bukan seperti peperangan kalian untuk

kekuasaan."
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Keterangan Hadits:

(Bab "Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada finah
lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Ailah).
Kata "bab" tidak tercantum pada selain riwayat Abu Dzar. rmam
Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari A1 Hasan bin
Abdul Aziz, dari Abdullah bin Yahya, dari Haiwah, dari Bakar bin
Amr, dari Bukair, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Abdullah bin yahya
adalah Al Barlusi yang dipanggil Abu Yahya, seorang periwayat yang
shaduq. Dia sempat ditemui Imam Bukhari, tetapi Imam Bukhari
menukil riwayat darinya di tempat ini melalui perantara, dan juga
pada tafsir surah Al Fat!. Adapun keadaan para periwayat rainnya
pada sanad ini telah dipaparkan pada tafsir surah Al Baqarah.

6,t; l*i'oi W iitt qi * /; if @ari lbnu (Jntar bahwa

seorang laki-laki datang kepadanya). Pada tafsir surah Al Baqarah
telah dikutip riwayat Sa'id bin Manshur, bahwa yang bertanya adalah
Hayyan (sahabat Ad-Datsinah). Abu Bakar An-Najjad meriwayatkan
di dalam kitabnya Al Fawa'id bahwa ia adalah Al Haitsam bin
Hanasy. Sebagian lagi mengatakan Nafi' bin Al Azraq. pada jalur
riwayat berikutnya akan saya sebutkan pendapat lain. Barangkali yang
bertanya tentang itu adalah sekelompok orang, atau kisah ini teqadi
beberapa kali.

46i , ii |:SA- r*t 6po yang menghalangimu untuk tidak

berperang). Kata laa Cidak) di sini hanya sebagai tambahan,
sebagaimana telah disebutkan pada tafsir surah Al A'raaf pada firman
Allah, irF:t I 'Oi?Sl6 (apa yang menghalangintu untuk tidak sujud).

'jirlt picela). Demikian dinukil Al Kasymihani pada kedua

tempat itu. Adapun selain Al Kasymihani menukil dengan kata Pl
(aku terpedaya). Kesimpulannya, penanya mengharuskan memerangi
mereka yang menyelisihi imam yang sah. Adapun Ibnu Umar
mengharuskan meninggalkan perang dalam hal-hal yang berkaitan
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dengan urusan kekuasaan. Masalah ini akan dibahas lebih lanjut pada

pembahasan tentang fitnah dan cobaan.

lb.i" tft ,;fi- 6\ ,y e oa- ,y}t ;st6 Tttoko seseorans

dtfitnah dalam agamanya; entah mereka membunuhnya atau

mengikatnyc). Demikian dinukil oleh kebanyakan periwayat. Sebagian

pensyarah Shahih Bukhari mengklaim bahwa ini tidak benar dan yang

benar adalah, 'yaqtuluunahu' dan 'yuutsiquunahu', karena kata

'imma' yang mempengaruhi kata sesudahnya hanyalah 'syarat',

sedangkan 'imma 'di sini bukan sebagai syarat.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, lafazh seperti itu diriwayatkan Abu

Dzar. Adapun legitimasi riwayat mayoritas bahwa 'nun' yang

menunjukkan jamak terkadang dihapus meski tidak dalam posisi

nashab (tanda fathah) mauptn jazm (tanda sukun) menurut salah satu

dialek yang masyhur. Pada tafsir surah Al Baqarah disebutkan, 6!

\fu eU'o'jifu ltntah kalian menyil<sanya atau membunuhnya).

Kalimat, "Apa pendapatmu tentang Ali dan Utsman",

menguatkan asumsi bahwa yang bertanya termasuk golongan

Khawarij, karena mereka hanya loyal kepada Abu Bakar dan Umar,

tetapi berlepas diri dari Utsman dan Ali. Maka Ibnu Umar menolak

perkataannya dengan menyebutkan keutamaan dan kedudukan

keduanya di sisi Nabi SAW serta memberikan legitimasi atas apa yang

mereka cela pada Utsman karena tidak turut pada perang Uhud. Sebab

Allah menegaskan dalam Al Qur'an bahwa dia telah memberi maaf

kepada mereka. Pada pembahasan tentang keutamaan Utsman

disebutkan pertanyaan seseorang kepada Ibnu Umar tentang perbuatan

Utsman yang lari dari perang uhud dan tidak ikut perang Badar serta

Baiat Ridhwan. Maka Ibnu Umar menjelaskan kepadanya perkara

yang melegitimasi Utsman dalam masalah itu. Kemungkinan orang itu

juga yang bertanya di tempat ini. Namun, ada kemungkinan yang

bertanya di tempat ini adalah orang lain, dan inilah yang lebih kuat,

karena di tempat itu tidak disinggung tentang Ali. Seakan-akan yang

bertanya di tempat itu adalah seorang pengikut paham Syi'ah
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Rafidhah. Adapun tak adanya penyebutan peperangan tidak
berkonsekuensi adanya kejadian yang berulang, karena pada jalur
yang sesudahnya disebutkan juga tentang perang tanpa menyinggung
kisah Utsman. Namun, yang lebih tepat adalah memahami bahwa
kejadian itu te{adi lebih dari satu kali. Mengingat adanya perbedaan

mereka dalam menyebutkan nama orang yang bertanya meskipun
yang ditanyakan adalah persoalan yang sama.

'e ffiLl'#* (Kctlian tidak suka memaa/kannya). Demikian

disebutkan dalam bentuk jamak. Pada tafsir surah Al Baqarah dinukil
dengan lafazh,'fi-"o1 (Dia memao/kon), yakni dalam bentuk tunggal,

dan yang dimaksud adalah Allah.

Kalimat lafazh, a!r. \i aJJ;.r l*: (ni aclalah putrinya atau anak

p er e mpu an ny a), telah dinuki I kebanyakan periwayat di sertai keraguan
seperti ini. Al Kasymihani menyetujui adanya keraguan ini, tetapi dia
mengganti dengan kata'abiyah', yakni bentuk jamak dat'r kata'baif
(rumah) tapi ia dianggap syadz (menyalahi yang umum). pada

pembahasan tentang keutamaan Ali dinukil dari jalur lain, 'h; ji i!i. !r:

et y l,' ,,l.r 4t :i. Qtulah rumahnya di tengah rumah-rumah

Nabi SAII). Sementara dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, '-)^i'6t
.. ..1 . .? , . .a- .l- - .:- !- a- . . -. , '

4 f, 5;J' e Ai *t y i" ,* 4'4 9r Ji,(Akan tetapi

lihatlah kedudukannya di sisi Nabi SAW, tidak ada di masjid selain
rumahnya). Hal ini menunjukkan sebagian periwayat melakukan
kekeliruan dalam menyalin naskah, seharusnya ditulis 'baituhu'

(rumahnya) n:rmun tertulis' bintuhu' (anak perempuannya). Kemudian
dia menjadi ragu sehingga menuliskan, 'bintuhu au baituhu' (anak

perempuannya atau rumahnya). Namun, yang menjadi pegangan

adalah kata 'bait' (rumah) berdasarkan keterangan riwayat-riwayat
yang menegaskan demikian. Pada pembahasan tentang keutamaan

Abu Bakar disebutkan juga beberapa hal yang berkaitan dengan

rumah Ali dan keistimewaannya karena berada di antara rumah-rumah
para istri Nabi SAW.
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Imam Bukhari meriwayatkan hadits kedua di bab ini dari

Ahmad bin Yunus, da1r Zthair, dari Bayan, dari Wabarah, dari Sa'id

bin Jubair. Ahmad bin Yunus adalah Ahmad bin Abdullah bin Yunus

dinisbatkan kepada kakeknya. Gurunya zuhait adalah Ibnu Muawiyah

Al Ju'fi. Sedangkan guru daripada gurunya (Bayan) adalah Ibnu

Bisyr. Lalu gurunya lagi (Wabrah) adalah Ibnu Abdurrahman.

f:_tJ' 19 C o'; |-;it (S"rrang laki-laki bertanya, "Bagaimana

pendapatmu tentang berperang pada masa fitnah'). Dalam riwayat

Al Baihaqi dari jalur lain dari Ahmad bin Yunus (guru Imam Bukhari

dalam riwayat ini), "Hakim berkata kepadanya." Demikian juga dalam

Mustakhraj Abu Nu'aim, melalui jalur lain, dari Suhail bin

Muawiyah. Hadits tersebut merupakan ringkasan dari hadits

sebelumnya atau keduanya menyebutkan dua peristiwa yang berbeda

sebagaimana yang telah disyariatkan.

"Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mu'min itu untuk

berperang. Jika oda dua puluh orang yang sabar di antara kamu,

niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan

jika ada seratus orang (yang sabar) di antaramu, mereka dapat

mengalahkan seribu daripada orang-orang katir' disebabkan orang-

orang kaftr itu kaum yang tidak mengedi." (Qs. Al Anfaal [8]: 65)
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4652. Dari Ibnu Abbas RA, "Ketika turun ayat, 'Jika ada dua

puluh orang yang sabar diantara kamu niscaya mereka dapat

mengalahkan chta ratus orang musuh'. Maka ditetapkan atas mereka

agar satu orang tidak lari karena menghadapi sepuluh orang musuh -

Sufyan berkata berulang kali, "Dan dua puluh orang tidak boleh lari
karena menghadapi dua ratus orang"- kemudian turun firman-Nya,
'Sekarang Allah nteringankan kepada kamu', maka ditetapkan bahwa

seratus orang tidak boleh lari menghadapi dua ratus orang. Sufyan
menambahkan berulang kali, "Turun ayat, 'Kobarkanlah semangat

orang-orang nntslim untuk berperang, jika ada dua puluh orang yang
sabar'." Sufyan berkata, Ibnu Syubrumah berkata, "Aku menduga
bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar sama seperti ini."

Keterangan Hadits:

(Bab "Wahai Nabi, kobarkanlah semangat orang-orang
mulonin itu untuk berperang. . Ayat).Selain Abu Dzar menukil ayat

hingga lafazh, "Mengerti." Namun lafazh "bab" tidak tercantum

dalam riwayat mereka.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Abdullah,
dari Sufyan, dari Amr, dari Ibnu Abbas. Amr yang dimaksud adalah

Ibnu Dinar.

V-i'oi llb '"<t (Ditetapkan atas mereka untuk tidak lari).

Maksudnya, diwajibkan kepada mereka. Redaksi ini meski dalam

bentuk berita, tetapi yang dimaksud adalah perintah. Hal itu
dikarenakan dua hal:

tc. ,2o , r,
J-9 F\;'. dP"-
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Pertama, sekiranya ia hanya berita, maka fakta yang ada

menyelisihi apa yang dikabarkan. Sementara ia adalah sesuatu yang

mustahil. Maka hal ini menunjukkan bahwa ia adalah perintah.

Kedua, adanya keringanan sesudahnya. Hal ini tidak terjadi

kecuali sesudah ada taklif (pembebanan syariat). Adapun yang

dimaksud dengan 'keringanan' ditempat ini adalah membebani yang

lebih ringan, bukan menghapus hukum.

fU q t s't "j;- 1 bi ,{} ? 'ote'',;tlii ,{}b q "r2b ".i:- 1 oi

(Agar satu orang tidak lari menghadapi sepuluh orang. sufyan

berkata berulang kali, "Dua puluh orang tidak boleh lari menghadapi

clua ratus orang"). Maksudnya, Sufyan biasa meriwayatkannya dari

segi makna. Terkadang dia mengatakan sesuai lafazh yang tercantum

dalam Al Qur'an, dan inilah yang lebih banyak, tetapi terkadang juga

dia merirvayatkan maknanya, yaitu satu orang tidak boleh lari

rnenghadapi sepuluh orang. Atau kemungkinan ia mendengamya

dengan dua lafazh, dan penakwilan ini datang dari selainnya' Jalur ini

diperkuat oleh apa yang disebutkan sesudahnya, dimana ia sangat jelas

menunjukkan bahwa hal itu berasal dari Ibnu Abbas.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, dari Amr bin

Dinar, dari Ibnu Abbas, dia berkata, ij ,1ffi' q"'t* ,Y?t ,P',*
o>\rj i,{lt ,b ', 

.*) '&b ''ll, (Ditetapkan atas seorang muslim

melawan sepuluh orang kafir, kemudian mereka diberi keringanan,

hingga ditetapkan satu orang melawan dua orang). Ath-Thabari

meriwayatkan juga dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari jalur Al Aufi,

dan selain keduanya, dari Ibnu Abbas sama sepertinya, baik secara

lengkap maupun ringkas.

ita:" Sr:: (Sufyan menambahkan). Seakan-akan dia terkadang

menceritakan dengan tambahan dan terkadang tidak' Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Muslim, dari Amr bin Dinar,

dari Ibnu Abbas, dia berkata , 'J'jl 
i 1'* ,t f" oi U 4;;-'t')*|t oG
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f' 4 "i bi u n7" ) il! Ul' |p <lir io' t;ii irrr ?n' lroao
awalnyo seseorang tidak patut lari karena menghadapi sepuluh orong
musuh. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, 'Sekarang Allah
meringangkan kepodamu'. Maka dijadikan satu orang di antara
mereka lidak patut lari karena menghadapi dua orang ntusuh).

Riwayat ini menguatkan apa yang telah kami katakan bahwa ia berasal

dari Ibnu Abbas bukan dari Ibnu Uyainah. Seakan-akan dia

mendengarnya dari Amr bin Dinar dengan dua lafazh. Saya akan

menyebutkan kandungan hadits ini pada bab berikutnya.

z;:j.3 i.t 
'JtSi i'3:" )A 6u7yan berkata, "Ibnu Subrumah

berkata..").Dia adalah Abdullah, seorang hakim di Kufah. Jalur ini
dinukil melalui sanad yang maushul. Sungguh keliru mereka yang

mengklaim bahwa riwayat ini mu'allaq, karena dalam riwayat Ibnu
Abi Umar dari Sufyan yang dikutip Abu Nu'aim di kitab Al
Mustakhraj disebutkan, "Sufyan berkata, aku menyebutkannya kepada

Ibnu Syubrumah, maka dia menyebutkan yang sepertinya."

ti e ,gt f c#t :t:*lu, yry' ,s111 6ltcu menduga bahwa

amar ma'ruf dan nahi mungkar sama seperti iruy'. Maksudnya, dalam
pandangannya, amar ma'ruf nahi mungkar sama dengan hukum jihad,

karena keduanya sama-sama bertujuan untuk meninggikan kalimat
yang benar dan melenyapkan kalimat yang batil.

7. Firman Allah, 'rii,

"Sekarang AAah telah meringankan kepadamu dan Dia telah

mengetahui bahwa padamu ada kelemohan -hingga firman-Nya-
Dan Allah beserta orsng-orang yang sabar."

(Qs. At Anfaal [8]: 66)

irr-I? if ttlb'6,*bi'p3$ }u'

u16'tb6

FATTIUL BAARI - 571



|t?siotr Ui (j 'j6 Gi:?\'r i *', , 
"13 

,').t , ? i* *f: q-- -:/ 
-t 

-- -v- --Y- 9;'7 7' Y
. : rc!,fj j-* cn^r*Jr ,b Ui'"oi (#v tt!\ ttz1b osp

4653. Dari lkrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ketika

turun ayat 'Jika ada diantaramu dua puluh orang yang sabar, niscaya

mereka rlapat mengalahkan dua ratus orang', Hal itu terasa berat bagi

kaum muslimin ketika diwajibkan atas merek^ agar satu orang tidak

lari menghadapi sepuluh orang musuh. Kemudian datanglah

keringanan, Allah berfirman, 'sekarang Allah telah meringankan

kepada kamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada

kelemahan. Maka jika ada di antaramu setatus orang yang sabar,

niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang'." Dia berkata,

"Ketika Allah memberi keringanan jumlah kepada mereka, maka

berkuranglah kesabaran mereka sesuai keringanan yang diberikan."

Keterangan Hadits:

(Bab "seknrang Allah telah meringankan kepada kamu dan

Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan".). Selain Abu

Dzar menambahkan, "Hingga firman-Nya,'Dan Allah beserta orang-

orang yang sabar'."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin

Abdullah As-Sulami, dari Abdullatr bin Al Mubarak, dari Jarir bin

Hazim, da,li Az-Zubair bin Al Khirrit, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas.

Az-Zubair bin Al Khirrit berasal dari Bashratr dan tergolong periwayat

yang tsiqah (terpercaya) dari kalangan tabi'in. Namanya telah

disebutkan pada pembahasan tentang perbuatan aniaya.
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Jarir bin Hazim (periwayat hadits ini dari Az-Zubair bin Al
Khirrit) menukil juga dari guru lain sebagaimana dikutip Ibnu

Mardawaih dari jalur Ishaq bin Ibrahim bin Rahawaih dalam tafsimya,

dari Wahab bin Jarir bin Hazim, dari bapaknya, dari Muhammad bin
Ishaq; Abdullah bin Abi Najih menceritakan kepada kami, dari Atha',
dari Ibnu Abbas. Al Ismaili meriwayatkannya dari jalur Ziyad bin
Ayyub dari Wahab bin Jarir dari bapaknya, dari Az-Zubair. Hal ini
termasuk perkara yang menguatkan bahwa Jarir bin Hazim menukil
hadits ini melalui dua jalur. Adapun redaksi riu,ayat Atha' adalah,

Jrtnbi A|& h, e'i ;e+i" ",F kF ytjt ,y,qb|'& ?ot Vpt,

#j,'t-tjt lAllah mewajibkan kepacla mereka bahwa satu orang

berperang melawan sepuluh orang. Maka hal itu terasa berat bagi
mereka. Akhirnya Allah mengurangi dari mereka hingga menjadi satu

orang melawan dua orang). Lalu dia menyebutkan ayat dan

ditambahkan sesudahnya, g,*, ht U Qg fif , j6 j (femudfan dia

berkata, 'Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu

dari Allah '.). Dia menyebutkan penafsirannya, lalu membaca ayat 70

suralr Al Anfaal, .r.l-li 4 '&1-i e ,1. Ji F' r<frs- (noi Nobi,

katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmn). Lalu

disebutkan perkataan Al Abbas, g J.wr?,|'tl & ,* i"* d.rrJlit

of6i 1' ,* i i|'ti U (Beliau memberikan padaku dua puluh orang

budak, semuanya telah berdagang dengan hartaku disertai harapan

agar aku mendapat ampunan Allah).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam sanad riwayat Atha'
terdapat Muhammad bin Ishaq. Sementara kisah ini menurutnya, tidak
memiliki sanad lengkap bahkan tergolong mu'dhal (terputus dua

periwayat atau lebih secara berturut-turut). Namun, sikap Ibnu Ishaq -

dan juga diikuti Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih-
mengindikasikan bahwa hadits itu maushul.

crfllJr ob U,i ,y fruA itu turasa berat bagi kaum muslimin).

Al Ismaili menambahkan dari jalur Sufyan bin Abi Syaibah, dari Jarir,
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W ,Ft ali ;Utr Jafr (Hal itu terasa menyusahkan orang-orattg dan

menyulitkan mereka).

'ririAir iVi ltttot o datanglah keringanan). Dalam riwayat Al

Isma'ili disebutkan, ,4"h;fi-ibt'qiE C* -tt)r.E7ti '6ttLj:"

'e i ?i) \ ,#; (Maka turunlah oyat lain Jalu dia

menambahkan- difurdhukan kepado mereka agar satu orong tidak lari
karena menghadapi dua orang laki-laki, dan tidak pula satu kelompok

m engh adapi kelo mpok s ep ert inya).

Hadits ini dijadikan dalil tentang kewajiban seorang muslim
untuk bertahan apabila melawan dua orang musuh kafir, dan haram

baginya lari menghadapi keduanya, baik keduanya yang mengejarnya

atau dia yang mengejar mereka, baik hal itu terjadi saat dia berdiri di
barisan bersama pasukan, atau tidak ada pasukan. Inilah makna zhahir
penafsiran Ibnu Abbas dan dianggap kuat oleh Ibnu Ash-Shabbagh

dari kalangan ulama Syaf i. Penafsiran ini pula yang dijadikan
pegangan, karena adanya pernyataan tekstual Imam Syaf i dalam

kitab Risalah melalui riwayat Ar-Rabi'. Adapun lafazhnya dalam

naskah tulisan tangan Ar-Rabi'; Imam Syaf i berkata setelah

menyebutkan ayat-ayat dalam kitabnya, "Allah telah menggugurkan

dari mereka kewajiban satu orang melawan sepuluh orang, dan

ditetapkan agar satu orang tidak melarikan diri karena menghadapi

dua orang." Kemudian dia menyebutkan hadits Ibnu Abbas yang

disebutkan dalam bab ini. Namun, jika seorang muslim yang tidak
dalam keadaan siap siaga diincar dua orang musuh, maka dia boleh
melarikan diri. Namun, jika dia yang mengincar dua orang musuh

apakah diharamkan baginya melarikan diri? Dalam hal ini ada dua

pendapat, dan yang paling kuat menurut ulama mutaakhirin adalah

tidak diharamkan. Hanya saja makna zhahir riwayat-riwayat dari Ibnu

Abbas tidak menerima pendapat ini. Sementara Ibnu Abbas adalah

penerjemah Al Qur'an dan orang yang paling mengetahui maksud Al
Qur'an (selain Rasulullah). Hanya saja kemungkinan pemyataan Ibnu

Abbas dipahami dalam konteks seorang prajurit dalam barisan kaum
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muslimin melawan dua orang musuh. Adapun seorang muslim yang
menyendiri dan bukan dalam barisan pasukan, maka tidak diharuskan
untuk bertahan. Sebab yang dikenal dalam jihad adalah kelompok
bukan individu. Namun, pernyataan ini masih perlu ditinjau lebih
lanjut, sebab Nabi SAW pernah mengirim sebagian sahabatnya dalam
rangka jihad seorang diri.

Ath-Thabari dan Ibnu Mardawaih telah merangkum jalur-jalur
hadits dari Ibnu Abbas ini dan pada sebagian besarnya menegaskan

larangan seorang muslim melarikan diri menghadapi dua musuh. pada

sebagian jalur itu tampak Ibnu Abbas berdalil dengan firman Allah
dalam surah Al Baqarah l2l ayat2O7, 6tb7itrJ;; * qf i ,-,,61 Ui
at lDan di antara manusia acla orang yong mengorbankan dirinya

karena mencari keridhaan Allah), dan juga firman-Nya dalam surah

An-Nisaa' l4l ayat 84, |e*i I UIO , i' +i C ,y.ui, (Maka

berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani
melainkan dengan kewajiban kamu sendiri).

Pt q',.fi 6.1, e'e ?n,'ati f.ti lxettka Ailah memberi

mereka keringanan dari segi jumlah, maka berkuranglah kesabaran
mereka). Demikian tercantum dalam riwayat Ibnu Al Mubarak.
Sementara dalam riwayat wahab bin jarir dari bapaknya yang dikutip
Al Ismaili disebutkan, iaSr q 'A 

(Berkuranglah pertorongan). Apa

yang dikatakan Ibnu Abbas ini tampaknya berdasarkan watryu.
Namun, ada kemungkinan juga dia mengucapkannya berdasarkan
penelitian yang mendalam.
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t F \j t'A' iql', ,1':.,air juii' .';1 aifur .Jo" *p
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d-\e .o-* ,! ,-i ,sli .?r\t ue'42t'3At c,r5;'4r,
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o. o. to ,

€ Av cr-r, .,rr Jt+: O)u u,t1 ,'.'il qi urrl| d:JL )JL
t.ta . tc, c. r.-. ,t. l -tr. 1, 1.1,.2 t, -c 2a.&)*,- a;,,1 cqi-w. '^& ;tb.sii, Ur;it '-Sf;it .i'rp c.;

i'at;** ou-'ol, ,gpt;it3rifi'oi')-il; r-rat e
UW ,trti:'aru ,)v'; ,y * /-y * L;'f fy
.t::?y o;'.) .,';;t4t t') i;; t,'LL ,.>r4r .utrt

,o1.. ,, . ..i.. . t.ttl. tl , .r, n z 't,
JLA .q:-2)l; J:Jt U o-F V,-eVylt.oJ- J.bJ pi-:t tJti"Jl

'''nt/''"

,ruJl Jv: .vljriztt\\ .;u

,J-Ft J,*'St 
-o^i i'):6

,.

J* t7L')f 'J u ri1

Marshad artinya j alan . Illan ; al ill artinya kerabat, tanggungan,

dan perjanjian. Waliijah artinya semua yang engkau masukkan kepada

yang lain. Syuqqah artinya safar (bepergian). Al Khabaal artinya
kerusakan, al khabaal juga berarti kematian. Walaa taftinnii artinya
jangan kamu menjelek-jelekkanku. Karhan dan kurhan adalah

satu/sama. Muddakhalan artinya mereka dimasukkan ke dalamnya.

Yajmahuun artinya mereka bersegera. Walmu'tafikaat; berasal dari

kata i'tafakat artinya tanah terbalik beserta mereka. Ahwaa artinya
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dilemparkan ke dalam kebinasaan. Adn artinya kekal, adantu bi
ardhin artinya aku tinggal di suatu negeri. Dari sini diambil kata
ma'din (tambang), dikatakan, 'fii ma'dani shidqin', artinya di tempat
tumbuh kebenaran. Al Khawaalif dart Al Khaalif, artinya orang yang

menggantikanku dan duduk sesudahku, diantaranya lafazh,
'yakhlufuhu fil ghaabiriin' (dia menggantikan pada orang-orang yang
telah berlalu). Bisa juga kata 'khaalifuh' di sini dari kaum wanita,
karena jika ia adalah jamak untuk jenis lakiJaki, sesungguhnya tidak
ada bentuk jamak seperti ini kecuali dua kata, yaitu faaris menjadi

fawaaris dan haalik menjadi hawaalik. Al Khairaal bentuk tunggalnya
khairah artinya kebaikan. Murjaun atinya orang-orang yang
diakhirkan. Asy-Syafoa artinya tepi, dan ia adalah batasannya. Al Juruf
artinya apa yang dihanyutkan banjir dan lembah. Haar artinya runtuh.
La'awwaah artinya lembut hati dan belas kasih. Seorang penya'ir
berkata:

Jika aku berdiri berangkat di malam hsri,

terdengar belas kasih layaknya seorang yang sedih.

Keterangan:

(Surah Bara'ah). Nama yang paling masyhur untuk surah ini
adalah At-Taubah. Disamping itu surah ini memiliki lebih dari
sepuluh nama yang lain. Ada perbedaan tentang sebab tidak
disebutkannya basmalah di awal surah ini. Dikatakan, karena surah ini
berbicara tentang perang sementara basmalah mengandung makna
damai. Sebagian lagi berkata, "Ketika mereka mengumpulkan Al
Qur'an, mereka ragu apakatr suratr ini termasuk surah Al Anfaal atau
surah tersendiri. Akhirnya mereka mernisahkan antara keduanya
dengan satu baris tanpa menuliskan basmalah." Hal ini diriwayatkan
Ibnu Abbas dari Utsman dan inilah yang menjadi pegangan. Riwayat
Ibnu Abbas yang dimaksud dikutip Ahmad, Al Hakim, dan sebagian
penuli s kitab As - Sun an.
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ey :*'; (Marshad artinya jalan). Demikian tercantum pada

sebagian naskah, tetapi kebanyakan periwayat tidak menyebutkannya.

Pernyataan ini merupakan perkataan Abu Ubaidah tentang firman

Allah dalam surah Baraa'ah ayat 5, y','F '& tiSiiltl Qntailah

ntereka di setiap tempat pengintaian), diaberkata, i* ,y ,ei gatcni

di setiap jalan);'

'r$irl i,:irrl i;riir irr ,\1 lttton artinya al ill adalah kerabat,

tanggungan, don perianiian). Hal ini telah dijelaskan pada

pembahasan tentang jizyah (upeti).

' t"" 
" 

t t t

:,a:, C '41t\i ,:e F W: (waliijatan artinTts segala sesuatu

yang engkau masukkan pada yang lain). Hal ini sudah disebutkan

pada pembahasan tentang awal mula penciptaan, dan kata ini serta

yang sebelumnya tak tercantum pada riwayat Abu Dzar.

';A {;5r gyaqqah artinya safar fbepergianJ). Ini adalah

perkataan Abu Ubaidah, dan dia memberi tambahan, '.' t 11ro"g jauh).

Ada juga yang mengatakan bahwa 'syuqqah' adalah jalan yang sulit

untuk dilalui.

3r:.ir ,lr;.it (Al Khabaal artinya kerusakan). Abu Ubaidah

'berlcata tentang firman Allah dalam surah At-Taubah [10] ayat 47, 6

Ul,, If f :it: (Mereka tidak menambah bagi kamu kecuali kerusakan

belaka), dia berkata , "Khabaal artinya kerusakan."

bi;, J#b @t Khabaal juga bermaloru kematian). Demikian

dinukil para periwayat. Namun, yang benar adalah 'al muutah ', yakni

salatr satu jenis penyakit gila.

€:f:j i ;,lt I eangan engkau memfitnahku artinya.iangan

engkau menjelek-jelekl<anfu). Demikian dinukil kebanyakan

periwayat, yaitu dari kata'taubiikh' (celaan). Sementara Al Mustamli

dan Al Jwjani menukil dengan kata'tuwahhini'yang berasal dari kata



'al wahn' artinya lemah. Ibnu As-Sakan menyebutkan dengan kata
'tu'atstsimuni' yang berasal dari kata 'itsm' (dosa). Iyadh bdrkata,
"lnilah yang benar dan tercantum dalam perkataan Abu Ubaidah yang
menjadi rujukan utama Imam Bukhari." Ath-Thabari meriwayatkan

dari jalur Sa'id dari Qatadah tentang firman-Nyu, ,$ ), dia berkata,

*,1 1 (Jangan engkau membuatku berdosa).Firman-Ny u, arrAt 4,li
t.iyl-, yakni ffu fyt rp'11 lretahuilah mereka terjerumus ke daram

dosa).

lt: Ai t AS (Karhan dan kurhan adalah semahta

[terpal<saJ). lni adalah perkataan Abu Ubaidah juga dan tidak
tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Kata kurhan adalah qira'ah
ulama Kufah, Hamzah, Al A'masy, Yahya bin Watsab, dan Al Kisa'i.
Sementara para ahli qira'ah lainnya membacanya karhan.

y. t*U y'-:i (Muddakhalan artinya merekq masuk

kepadanya). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah

At-Taubah [9] ayat 57,'yeli ji ,tt.uu'ri* o-i6- 7 1li*oto, mereka

memperoleh tempat perlindungan, atau goa-goa',, atau lubang-lubang

[dalam tanahJ), dia berkata ,b'ffi-s gt*U- (Mereka masuk padanya

dan menghilang). Asal kata muddakhalan adalah mudtakhalan,
kemudian huruf ra'digabungkan kepada huruf dal. Al A'masy dan Isa
bin Umar membacanya mudakhkhalan. Sementara dari Ibnu Katsir
dinukil dengan kata madkh a I an.

Opf OJrJr;" (Yajmahuun artinya mereka bersegera). lni
adalah perkataan Abu Ubaidah, dia menambahkun, l;:. '6?", \i- 1

(Tidak ada sesuatu yang menolak wajah-wajah mereka), dari sini
diambil perkataan 'faras al jamuuh' (kuda yang berlari tanpa
terkendali).

"er\t e,'*lAr lc,Sasr c.,Kt4ltj @l Mu'tafikaat; i'tafatrat

artinya tanah terbalik beserta mereka). Abu Ubaidatr berkata tentang
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firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 70, '**)'ei c,r'i(iqlrl

(Dan [pendudukJ negeri-negeri yang telah musnah, mereka didatangi

rasul-rasul mereka), g.|;,;At'6i VtTi'g.'*La bi ii i (Mere*a

adaloh kaum Nabi Luth, tanah terbalik beserta mereka, yakni mereka

tertimbun tanah)."

-a , , t.'-"aT ,/ 6uJi ,st^i (Ahwaa artinya dilemparkan dalam

kebfnasaan). Lafazhini tidak tercantum dalam suratr Bara'ah, tetapi

terdapat dalam surah An-Najm. Imam Bukhari menyebutkannya di

tempat ini sebagai perluasan pembahasan firman-Nya dalam suratt

An-Najm [53] ayat 53, s]ti :fji"iitt (Dan negeri-negeri kaum Luth

yang telah dihancurkan Alloh\."

P ;sitb (Adn; kekal). Abu Dzar hanya mencukupkan dengan

nukilan seperti ini. Abu llbaidah berkata tentang firman Allah dalam

surah Faathir [35] ayat 33, O'ri, otb lsurga-surga Adn), 'Yakni f
(kekal)." Dikatakan, "Adana fulan bi ardhi kadzo", artinya si fulan

tinggal di suatu negeri. Atas dasar ini pula sehingga barang tambang

disebut ma'din. Kalimat adantu bi ardhin, artinya aku tinggal di suatu

negeri. Dikatakan jlga, "fii ma'dani shidqin", artinya di tempat

tumbuh kebenaran.

r-r.61 e'^liu'" y) ,€y. 'r,;tt ;!t giir tauJt i;t,r:t#lr 6t
Khawald dari koto Al Kiatif, yaitu orang yang menggantikanlat dan

duduk sesudahku. Dari sini diambil kata, 'Dia menggantiknn pada

orang-orang yang telah berlalu'.). Abu Ubaidah berkata tentang

firman Allah dalam surah At-Taubah [9] ayat 83, bijtair { (Bersama

orang-orang yang tidak ilat berperang), "Al Khaalif adalah orang

yang menggantikan posisi seseorang dimana ia tetap tinggal di

tempatnya. Ia adalah orang yang tidak ikut serta bersama suatu

rombongan. Dari sini diambil kalimat, 'Ya Allah gantikan aku pada

anakku'." Adapun kalimat, "dari sini diambil kalimat, 'digantikannya
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pada orang-orang yang telah berlalu' merupakan isyarat dari lmam
Bukhari terhadap hadits Auf bin Malik tentang shalat jenazah.

,rb +;-d iti );'$t $* o€ olj,-*ttriar 6i,3t ot<;-Li3;;"',

e!,t*i Yat ,c1ii cro ,ls'r lr * ly (Bisa juga yang

dimal<sud kata 'khaalifah' di sini adalah kaum wanita. Karena jika ia
adalah jamak untuk jenis laki-laki, sesilngguhnya tidak ada bentuk
jamak seperti ini kecuali dua kata, yaitu faaris menjadi fawaaris dan
haalik menjadi hawaalik). Abu Ubaidah berkata tentang firman Aliah
dalam surah At-Taubah 9l ayat 87, 'i)r;At * tik" o\.t*,, (Mereka

rela bersama orang-orang yang tertinggal [tidak pergi berperangJ).
Bisa saja yang dimaksud, khawaalfdi sini adalah kaum wanita, karena
orang-orang Arab hampir-hampir tidak mernbentuk jamak untuk kaum
laki-laki dengan pola kata/awaa'il, kecuali mereka mengatakan jamak
untuk kata faaris menjadi fawaaris dan haalik menjadi hawbolik."
Demikian pernyataan Abu Ubaidah. Namun, Ibnu Malik
menambahkan kata syaahiq menjadi syawaahiq, naakis menjadi
nawaakis, dan daajin menjadi dawaajin. Ketika kata ini ditambah dua
yang terdahulu masuk kelompok bentuk jamak yang tidak umum,
karena kata jamak yang mengacu pada pola kata fawaa'il bentuk
tunggalnya mengacu pada pola katafaa'ilah.

Atas dasar ini, jika kata "khawaalif' pada ayat itu
dimaksudkan sebagai kata sifat bagi kaum wanita, maka hal itu cukup
jelas. Sedangkan jika yang dimaksud adalah kata sifat bagi kaum laki-
laki, maka dikatakan huruf ha' di akhir kata itu berfungsi untuk
penekanan. Dikatakan, "rajulun khaalifah", yakni laki-laki yang tidak
memiliki kebaikan sedikitpun. Adapun seharusnya bentuk jamaknya
adalah "khaalifuun".

Kemudian sebagian pensyarah Shahih Bukhari menambatrkan
lagi beberapa kata lain selain lima kata terdahulu, yaitl knahil menjadi
kawaahil, jaa'ifu menjadi jawaa'ifo ghaarib menjadi ghawaarib, dan
ghaasyin menjadi ghawaasy. Namun, tidak satu pun di antara kata-
kata ini yang masuk pada kelompok terdahulu, sebab dua kata pertama
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bukan sifat bagi manusia. Sementara dua kata berikutnya adalah

bentuk jarnak dari kata ghaarib dan ghaasyiyah. Hrtruf ha' padakata

ini sebagai penekanan jika ia dijadikan sifat untuk jenis laki-laki.

Al Mubarrid berkata dalam kitab Al Kamil tentang perkataan

Al Farazdaq:

i,6i1i d';+'s1, P
Jika laki-laki melihat Yazid,

fi.i3'4i-6lriElt *y2

kulihat kepala-kepala mereka menunduk.

Al Farazdaq terpaksa menjamak kata ini menjadi nawaakis,

untuk menyesuaikan dengan nada sya'ir. Para atrli Nahwu tidak

menjamak kata yang berpola fao'il yang dimaksudkan untuk sifat

dengan pola fawaa'il agar tidak terjadi kesamaran dengan kata jenis

perempuan. Bentuk seperti itu tidak disebutkan kecuali dalam dua

kata, yaitu faaris menj adi /a waaris dan haalik menj adi haw aalik. Kata

pertama tidak digunakan pada bentuk tunggal sehingga tidak menjadi

samar dengan kata jenis perempuan. Sedangkan yang kedua

digunakan sebagai suatu ungkapan. Mereka mengatakan "haalik fil
hawaalik''. Mereka menggunakannya dalam bentuk demikian, karena

sangat banyak digunakan. Demikian pernyataan Al Mubarrid.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tampak bahwa yang menjadi

ketentuan adalah tidak te{adinya kesamaran, atau telah banyaknya

digunakan, atau huruf fta'di akhirnya untuk mubalaghafr (penekanan),

atau karena menyesuaikan dengan nada sya'ir.

Ibnu Qutaibah berkata, "Al Khawaalif adalah kaum wanita.

Dikatakan juga bahwa mereka adalah wanita rendahan. Dikatakan

3uga,'fulaan khaalifatu ahlihi' (si fulan pemegang kendali di antara

keluarganya). Maksud khawaalif pada ayat di atas adalah kaum

wanita, laki-laki yang lemah, dan anak-anak. Mereka disebutkan

dalam bentuk jarnak untuk perempuan, karena merekalah yang lebih

banyak dalam memiliki sifat itu dibanding yang lainnya. Adapun
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kalimat, 'ma'a al khaalifiin ' dijamak dengan bentuk jamak jenis laki-
laki, karena ia lebih dominan dan yang menjadi asal (dasar).

E tilt e3;:;? Ortt brpit (Al Khairaat bentuk tunggatnya

adalah khairah, artinya kebaikan/keutamaan). Abu tlbaidah berkata

tentang firman Allah dalam suratr At-Taubah [9] ayat 88, A \tb
'ctr:p;Sr (Mereka itulah yang memperoleh kebaikan-kebaikan), ,,la

adalah jamak dari kata khairah, artinya yang baik dari sesuatu."

tt:?i O*.; (Murjauna artinya Orang-orang yong

diakhirkan). Kalimat ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar.

6!b 'fi }i: ,ii.:.J' @sy-Syafaa artinya tepi dan ia adalah

batasannya). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, i7 3l'3 1io

adalah pinggirannya).

a;;11g )At q JW t U:jitl @t Jurf adatah apa yans

dibawa hanyut oleh banjir dan lembah). Abu ubaidah berkata tentang

firman Allah dalam surah At-Taubah [9] ayat l0g, tt| ti3 ]t (di

tepi jurang). "Asy-Syafaa adalah tepi. Al Juruf adalah sumur berair
yang tidak dapat dibangun." Dia berkata, "Ayat ini berfungsi sebagai
penrmpamaan, karena apa yang dibangun di atas kekufuran akan
berada di tepi jurf, yak:ti yang dibawa hanyut oleh banjir. Bangunan
tidak akan kokoh bila dibuat di tempat seperti ini."

-Jo
.'dL ,Wr:,i,5li[fr ri1 jjr c')W.iri JLi, (Haar artinya runtuh.

Dikatakan 'tahawwarat al biir"artinya'ru*u, itu runtuh. Demikian
juga kata 'inhaar'). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam
surah At-Taubah [9] ayat 109, ltir, 'Yakni runtuh." Sebagian masalah

ini telah dijelaskan pada surah Aali Imraan.

S+jr zai 'o\ti #.+o,rt ir:i ,; ri1 : ]c*rr ,:,6: Gl: r;astfrl

U-Ft (La Awwah artinya lembut hati dan belas kasih. Seorang

penya'ir berkata, "Idzaa maa qumtu arhaluha bilailin. Ta'awwaha
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aahatqrrajul al hazin" [Jika aku berdiri berangkat di malam hari,

rerdengar belas kasih layaknya seorang yang sedihl). Abu Ubaidah

berkata tentang firman Allah dalam surah At-Taubah [9] ayat 114, Ol

fril etj\ (sesungguhnya lbrahim seorang yang sangat lembut

hatinya), "la mengacu kepada pola kata fi'aal dali dasar kata

ts'awwuh, artinya tunduk, lembut, dan penuh belas kasih karena

ketaatan. lni juga makna yang diungkapkan penyair dalam sya'irnya.

Sya'ir ini adalah karya Al Mutsaqqab Al Abdi, namanya adalalt

Jahhasy bin A'idz, dikatakan juga ia adalah lbnu Nahar.

r. Firman Allah, # -|il,'e i;f,l6- o,i' JI ^Iht il 7i,r1.

"(Inilah pernya,*nl, O"*utus;an perhrduofon noripoAo, Aon Aon

Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang'orang musyrikin yang

kamu (koum muslimin) telah mengadakan perianiian (dengan

mereka)." (Qs. At-Taubah I9l: l)

-z lc zz
LAJ,2.,rJ

".{ ) bi

'i:;bt .'o:t;-"olsl ,6$ i.r ,:rui.i& Lrif

its'yr ;t;i! .i>riyi Ld.lr irslrt .";s
tg, l' !.2

.or4+r- o*d..ilr lt
Adzaan artinya pemberitahuan. Ibnu Abbas berkata, "Udzun

artinya membenarkan. Membersihkan dan mensucikan mereka serta

y-ang sepertinya cukup banyak. Az-zakaat adalah taat dan ikhlash.

"klereka tidak memberikan zaknt" yaitu tidak bersaksi tidak ada

sesembahan sesungguhnya kecuali Allah. Yudhaahuun xlinyamereka

meniru.

o '.-, ?
LCi 1'{.:) .;JJ

" 
,'.o . a.

.l;-i<^i- :
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u;
^,1 

rr :'J;- *.; i,r alirpr'e iJu At;t ,si *
o;,

.iiri ti;.,i rY:1afu33r e'JGi,' f esj;:*;-;;

4654. Dari Abu Ishaq, dia berkata, o'r{ku mendengar Al Bara'

RA berkata, 'Ayat terakhir turun adalah 'Mereka meminta fahuo
kepadamu [tentang kalalaltJ. Katakanlah; Allah memberi fatwa
kepadamu tentang kalalah '. Adapun surah yang terakhir turun adalah

Bara'qh."

Bglglegsan:
(Bab firman Allah, "Inilah pernyataan pemutusan hubungan

dari Allah dan Rasul-Nya -hingga- orang-orang yang kamu telah

mengadakan perjanjian dengan mereka". Adzaan artinya
pemberitahuan). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam

suralr At-Taubatr [9] ayat 3, ^J-r-it 
]lr T"orSii (Dan inilah pemakluman

dari Alloh dan Rasul-Nya), "Yakni lt 1* @emterttahuan dari

Allah).Ia adalatr bentuk mashdar dari kata, 'adzantuhunr ', artinya aku

memberitahukan kepada mereka. "
'J:tbi-l:5i :a& g.r S6j gtnu Abbas berkata, "(Jdzunun artinya

membenarkan"l. P"^yataan ini dinukil Ibnu Abi Hatim dengan sanad
yang mausftal (bersambung) dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu
Abbas tentang firman Allah dalam surah At-Taubah [9] ayat 61,

llf 4 olkt, dia berkata, "Yakni fi J? q '#" iti 1ra mendengar

dari setiap orang). Allah berfirman, yu, ql- "e f ilf jj, yakni

membenarkan Allah." Dari sini tampaklah bahwa kata 'membenarkan'
adalah penafsiran kata'yu'min' (beiman), bukan seperti asumsi yang

ditangkap dari sikap Imam Bukhari, dimana dia meringkas pernyataan

Ibnu Abbas.
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f A*'t V, € it 'i# (Membersihkan clan mensucikan

kamu dengannya dan yang sepertinya cukup banyak). Dalam sebagian

naskah disebutkan, "Dan yang seperti ini cukup banyak", yakni dalam

Al Qur'an.

j>Vlrt t6rt, 'a€}rt (Az-Zakaah artinya ketaatan dan

ikhtash). Pemyataan ini disebutkan dengan sanad yang maushul oleh

Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya dalam surah At-Taubah

[9] ayat 103, ti4 '6'i:'i# (Dengan zakat itu kamu membersihkan

dan mensucikan ntereka), dia berkata, ,t*)fS iitr'zeb'a€}r 1Za*aat

adalah ketaataan kepada Allah dan ikhlash)'"

ii,' :f d1. ) t( o3r4;J- x i'ey oir- 1 (Mereka tidak

mengeluarkan zakat, yahti tidak bersaksi bahwa tak ada sembahan

selain Allah). Riwayat ini dinukil Ibnu Abi Hatim melalui sanad yang

maushul (bersambung) dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas

tentang firman-Nya dalam surah Fushshilat [41] ayat 6-7, ,h't')

islr ;4fei- 
'l y-l' ,4#,(Kecelakaan besarlah bagi orang-orang

yang memperselattukan[Nya] [yaltuJ orang-orang yang tidak

mengeluarkan zakat), dia berkata, " I ''l it'l oi o)i45- r ;l' ili
{.Mereka adalah orang-orang yang tidak mau bersal<si bahwa tidak

ada sesembahan kecuali Allah)." Ayat ini tercantum dalam surah

Fushshilat. Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini sebagai

perluasan pembahasan. Pandangan Ibnu Abbas yang menafsirkan kata

'3akat' di sini dengan arti ketaatan dan tauhid dapat dijadikan hujjah

rrntuk menolak mereka yang mengatakan bahwa orang-orang kafir

j uga dikenai kewaj iban c abang-c ab ang syariat'

ot15- o*t:A (Yudhaahuun artinya mereka meniru)'

Penafsiran ini dinukil Ibnu Abi Hatim melalui sanad yang maushul

dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam

surah At-Taubah [9] ayat lO, r|$ ,-:i'';T o]U- dia berkata,
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"Yakni mereka meniru perkataan orang-oftiltg kafir." Abu Ubaidatr
berkata, "AI Mudhaahaat artinya penyerupaan."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Al Bara'
tentang ayat dan surah yang terakhir turun. Mengenai ayat terakhir
turun telah disebutkan pada pembahasan hadits Ibnu Abbas di surah

Al Baqarah, dimana yang terakhir turun adalah ayat-ayat tentang riba.
Ada kemungkinan untuk dikompromikan bahwa keduanya tidak
menukil masalah itu dari Nabi SAW, tetapi berdasarkan pematraman

dan penelitian masing-masing. Namun, lebih tepat bila dipahami
bahwa yang dimaksud 'terakhir' oleh keduanya adalah dalam konteks
yang khusus. Adapun yang dimaksud surah adalah sebagian atau

sebagian besarnya, sebab di dalam surah ini banyak ayat yang turun
setatrun sebelum Nabi SAW wafat. Lebih jelas dari semua itu batrwa
awal surah Bara'atr turun sesudah Fathu Makkah (pembebasan kota
Makkah) di tahun ke-9 H, yaitu pada tatrun Abu Bakar memimpin
rombongan haji. Sementara ayat 'Pada hari ini telah aht
sempurnakan untuk kamu agamamu'berada dalam surah Al Maa'idah
pada haji Wada'tahun ke-10 H. Maka jelaslatr bahwa yang dimaksud
adalah sebagian besar ayat-ayatnya. Tidak diragukan lagi bahwa
umumnya ayat ini turun pada perang Tabuk, yaitu perang terakhir
Nabi SAW. Pada tafsir, 'idza jaa'a nashrullaah' akan disebutkan
bahwa ia adalah surah terakhir yang diturunkan. Maka saya akan
menyebutkan cara menggabungkannya di tempat itu.

Sebagian mengatakan bahwa maksud pernyataan 'Bara'ah
adalah ayat terakhir turun', adalah sebagian ayat-ayatnya. Dikatakan
ayat yang dimaksud adalah firman-Nya dalam suratr At-Taubatr [9]
ayat 11, iy.LJr ryi}\ tj.U oy Uilu mereka bertaubat dan mendirikan

shalat). Sebagian lagi mengatakan yang dimaksud adalah firman-Nya
dalam surah At-Taubah [9] ayat t2B, 'J-J3i 7 i;, Vre 'ri)

(Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu

sendiri). Namun, pendapat paling benar tentang ayat terakhir turun
adalah firman-Nya dalam surah Al Baqarah 12) ayat 281, r17 tfiq
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I' Jl 9 Ar*'; (Dan petiharolah dirimu dari [adzab yang terjadi

padal hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada

Allah), seperti telah disebutkan pada tafsir surah Al Baqarah.

Ibnu Abdussalam menukil, 6iii ;l6i .aiyfi' 6 lU,'i'1fi .i\
aA,'6 U'i j t't;-'i;"" (Ayat yang terakhir turun adalah ayat

tentang [warisanJ kolalah. Beliau hidup sesudah turannyo ayot ini

selama 50 hari, kemudian turunlah ayat dalam surah Al Baqarah

yang disebutkan di atas).

2. Firrnan Allah, '#,i*tt # dlri ,pt\t JttN)
.J;,3J' ,tlJiir Li; b, c# t

nMaho berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muha bumi seloma

empat halan dan kaahuilah bohwa sesunggahnya honu tidok akon

dapat melemahhan Allah, don sesunggahnya Allah menghinakon

orang4rrong kafir." (Qs. At-Taubah [9]: 2)

f:i,* t;+
Siihuu artinya siiruu (berjalanlah).

k 'f # ,iu i:; hr 'q";;;(:Lt r')'* i ^3L c
'rx.'d;'t'oi ;*; ;r;ti 4t ?\'# ;n:iq.#t'r,lt. €

.Lt;) c-JU J')b'-11 .A; ,Uir

/Y,!: i **,+l' ei'r;''ri\ti "*'ie
If G.;3't; * G; o\G ,;;:; Iie .iir; o\3i oi L;i:'
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/6 t O/,

.i.ttr ,-c (il\,
tt c I -.c,. zezte I"!;3 t6r 1; d; !

4655. Dari Humaid bin Abdunahman, sesungguhnya Abu

Hurairah RA berkata, "Abu Bakar mengirimku pada haji itu di antara

orang-orang yang mengumumkan di Mina; Tidak boleh menunaikan

haji sesudah tahun ini orang musyrik, dan orang yang telanjang tidak

boleh thawaf di Ka'bah."

Humaid berkata: kemudian Nabi SAW menyertai Ali bin Abu

Thalib dan beliau memerintahkannya untuk memberitahukan tentang

surah Baraa'ah. Abu Hurairah berkata: Maka Ali bersama kami

memberitatrukan surah Baraa'ah pada hari Nahr (Kurban) kepada

penduduk Mina, dan hendaknya tidak ada orang musyrik yang

melakasanakan haji setelah tatrun ini, serta oftrtg yang telanjang tidak

boleh melakukan thawaf di Kabatr.

Keterangan:

(Bab "Malca berjalanlah kamu firaum musyrikinJ di mukn

bumi selama empat bulan dan ketahuilah... hingga firman-Nya-..

orang-orang kafi).Kata fasiifouu' artinya berjalanlah. Ini adalah

perkataan Abu Ubaidah disertai tarnbatran. Tentang firman Allah,

f\1t 4 teLa, dia berkata, t\i:it ri.jli rt'b (Berjalanlah di mukn

bumi, datang dan pergilah). "

Imam Buk*rari meriwayatkan hadits dari Sa'id bin Ufair, dari

Al-Laits, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman,

dari Abu Hurairah RA. Pada sanad hadits ini disebutkan, "Al-Laits
menceritakan kepadaku dari Uqail". Sementara pada riwayat

sesudahnya disebutkan, "Al-Laits menceritakan kepadaku, Uqail

menceritakan kepadaku." Al-Laits mengutip juga hadits ini dari guru

lain sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan tentang haji, dari

Yahya bin Bukair, dari Al-Laits, dari Yunus.

.t. ,
Ol 1 coclr.t, U.,"r.J"-\)
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Pada sanad di atas disebutkan, "Dari Ibnu Syihab, Humaid

mengabarkan kepadaku." Al Karmani berkata, "Digunakan kata

sambung s (dan) untuk menyatakan bahwa dia mengabarkan

kepadanya selain itu." Saya katakan, saya belum melihat tambahan

pada beberapa jalur hadits dari Abu Hurairah dari Abu Bakar Ash-

Shiddiq, kecuali yang tercantum pada riwayat Syu'aib dari Az-Zuhi,

yang di dalamnya disebutkan, W, # 
':tniiru, o:$ti- ,$;$ otS

eu#5t .tqlir;rt:",at ttiV"oi',f #, up il' {; *,iy'r:.f'
1"T' ,C 

",?i'j.e,:lr (q 'eLft, d'F ,:tEJi,4'# e |rr1i
t)4t s?\i loroug-orang musyrik biasa berdagong sehingga kaum

muslirnin dapat memanfaatkan perdagangan itu. Ketika Allah

mengharamkan orang-orang musyrik mendekati Masiidil Haram,

maka kaum muslimin merasakan dampaknya berupa terputusnyo

perdagangan- Maka turunlah ayat, iika kamu takut kemiskinan',

kemudian pada ayat lain Allah menghalalkan mengambil upeti).

Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih secara

panjang lebar dari Syu'aib. Sementara Imam Bukhari

menyebutkannya pada pembatrasan tentang upeti melalui jalur ini.

$ ;Sa iia iirr e3 i;j u.|'oi 6esungguhnya Abu Hurairah

R4 berkata, "Aku diutus...'). Dalam riwayat Shalih bin Kaisan dari

Ibnu Syihab pada bab sesudahnya disebutkan, ii; Ir e)?;:j tii'ai

itpi qsesungguhnya Abu Hurairah mengabarkan kepadanya).
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"Dan (inilah) suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nyo kepada
umat manusia pada hari haji akbar, bahwa sesungguhnya Allah
dan Rasul-Nya berlepas diri dari orangerang musyrikin. Kemadian
jika kamu (kaum musyrikin) bertaubat, maka bertaubat itu lebih
baik bagimu; dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa
sesungguhnya homu tidak dapat melemahhan Allah. Dan
beritahanlah hepada orangerang kaft, (bahwa mereka akan
mendopat) sihsa yong pedih." (Qs. At-Taubah I9l: 3)

c l.1cl o t.'--
p-€Jil 

'.+il
Aadzaanahum artinya memberitahukan kepada mereka.

i:; ir,r ',f, f f 
"i; 

,J$i;; C:'of ,"*1t * i * *
At oi q,o;ti /,t;'6G:trt €F'd'.q
'ott .t;rf i ,W Jc .Lq; #u, Jh r', ,!* ld' ii
lie .iir; o';!'ot i;i; /y ,rj i **, *?,, J,,
'rx '"d; t Lli ,iiro *ii; I ,Fl €V u o:,ii i1;

.loq) c*Jt{ Jr,;..tj'!;J 1;st

rdr

4656. Dari Humaid bin Abdurratrman, bahwa Abu Hurairah
berkata, "Abu Bakar RA mengutusku pada haji itu bersama orang-
orang yang memberitahu yang beliau utus di hari An-Nahr (Kurban),
beliau mengufus mereka untuk mengumumkan di Mina agar orang

A
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musyrik tidak menunaikan haji sesudah tahun ini, dan orang yang

telanjang tidak thawaf di Ka'bah." Humaid berkata, "Kemudian Nabi

SAW mengutus Ali bin Abu Thalib dan memerintahkannya untuk

mengumumkan surah Bara'ah." Abu Hurairah berkata, "Ali
mengumumkan bersama kami kepada mereka yang hadir di Mina

tentang surah Bara'ah, orang musyrik tidak boleh menunaikan haji

sesudah tahun ini, dan orang yang telanjang tidak boleh thawaf di

Ka'bah."

tspJg@gu:
(Bab "Dan inilah maklumat dari Allah dan Rasul-Nya -hingga

firman-Nya- orang-orang musyrrk). Disebutkan hadits Abu Hurairatr

yang telah dikutip pada bab sebelumya. Imam Bukhari

menyebutkannya di tempat ini melalui dua jalur.

ft *. e ab h s;": rt i {. f,tU" Bakar mengutusku

pada haji itu). Dalam riwayat Shalih bin Kaisan yang akan dikutip

sesudah ini disebutkan, lo n' & I' J?i t-ni d, ft :* 4 ,4t

g;$ zt*; ,P W'*s @ada haji yang Rasulullah SAW mengangkat

Abu Balrar sebagai pemimpinnya sebelum haii l{ado). Ath-Thabari

meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas, dia berkat a, y i?:)'c;i.

ii tF ,:&h, fil.e|ot t;i:t Jd' ,*'?i f ut Pi * io' 'v
k (Rasrtutlah SAW mengirim Abu Bakar sebagai pemimpin haji.

Beliau memerintahkannya agar meluruskan haji orang'orang, maka

Ahu Bakar pun keluar).

"!j:^1 7At';,ti."d;-l i,,i * oisT- (Mengumumkan di Mina agar

arang musyrik tidak menunaikan haji sesudah tahun ini). Dalam

riwayat putra saudara Az-Zuhi dari pamannya di bagian awal

pembatrasan tentang shalat disebutkan,',*tl ,f @"ao mereka yang

mengumumkan), yakni bersama kelompok mereka yang
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mengumumkan. Maksud 'pengumuman' di sini adalah pemberitahuan.

Hal ini dikutip dari firman Allah, !!tt lt 4 
"0t11 gni adalah

pemakluman dari Allah dan Rasul-Nya), yakni pemberitahuan.

Saya rnenemukan sejumlatr besar nama-nama di antara mereka
yang ikut bersama Abu Bakar pada haji itu. Di antara mereka adalah

Sa'ad bin Abi Waqqash sebagaimana diriwayatkan Ath-Thabari dari
jalur Al Hakam dari Mush'ab bin Sa'ad, dari bapaknya, yt Jyj'6;.

V'4i olhb,Jt 4ai!r $Ji ,S;. \i'*i 1}; n' p 1no'utuuah sAn

mengirim Abu Bakar, ketika kami sampai ke Dhajnan, maka beliau
mengikutkan [mengirimJ Ali). Di antaranya pula Jabir RA
sebagaimana Ath-Thabari, dari jalur Abdullatr bin Khutsaim, dari Abu
Az-Zubair,dari Jabir, rit;i6 ai' "b fr Ui 'X *t y &, op u"il iri

'tiJ (Sesunggahnya Nabi MlY mengirim Abu Balear sebagai pemimpin

haji, mako lrami pun datang bersamanya).

'd,r.l'Oi giaa* boleh menunaikan haji). Ath-Thahawi berkata

dalam kitab Musykil Al Atsar, '?ernyataan ini cukup musykil, karena

berita-berita yang dinukil sehubungan kisatr ini menyatakan batrwa
Nabi SAW mengutus Abu Bakar membawa hal itu, kemudian sesudatr

itu beliau mengutus Ali dan memerintahkanya untuk mengumumkan.

Bagaimana sehingga Abu Bakar mengutus Abu Hurairatr dan orang-
orang yang bersamanya untuk mengumumkan padatral urusan itu telatr
diambil alih darinya dan diserahkan kepada Ali?" Kemudian dia
menjawab yang kesimpulannya, "Abu Bakar adalah pemimpin pada

pelaksanaan haji itu. Sementara Ali adalah yang diberi wewenang

mengumumkan hal-hal tersebut. Seakan-akan Ali tidak mampu
mengumumkannya seorang diri sehingga butuh orang yang

membantunya. Untuk itu, Abu Bakar mengirim Abu Hurairah
bersamanya dan selainnya untuk membantunya.

Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan melalui jalur Al
Muharrar bin Abi Hurairatr, dari bapalarya, dia berkata, ',b * 't *
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,#",;; U:'t;; q:$l't;?i ,kril(,ll 2"ti;u: !o ib' * *1t'a
t, ,"4 ,t.,e ,f # g:uj * og s 'G:* (Aku bersama Ali M ketika diutus

Nabi SAW *"ngu*umkan 'Bara'ah' kepada penduduk Makkah. Aku

pun mengumumkan hal itu bersamanya hingga suaraku menjadi

serak. Dia menyeruksn sebelumku hingga kelelahan). Hadits ini
diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan selainnya dari jalur

Muharrar bin Abi Hurairah.

Kesimpulannya, Abu Hurairah melakukan hal itu atas perintah

Abu Bakar. Dia menyampaikan seperti yang disampaikan Ali
sebagaimana yang diperintahkan.

l,ij' 
'J;,;. (Sesudah tahun ini). Yakni sesudah tahun

pemberitahuan ini.
'oi eVG /,6 e,i i *rei y in' .J- 'olt os\i i ,W'$

aeG o|j;- (Humaid berkata, "Kemudian Rasulullah SAW mengutus Ali

sesudahnya dan memerintahkannya untuk mengumumkan tentang

surah Bara'ah). Bagian ini hanya dinukil melalui sanad yang mursal,

sebab Humaid tidak mendapati masa tersebut dan tidak juga

menegaskan bahwa dia mendengarkannya langsung dari Abu

Hurairah. Namun, telah dinukil tentang diutusnya Ali melalui

beberapa jalur. Ath-Thabari meriwayatkan dari Abu Shalih, dari Ali,
dia berkata, "Rasulullah SAW mengirim Abu Bakar menyampaikan

surah Bara'ah kepada penduduk Makkah dan beliau mengutusnya

pada musim haji. Kemudian Beliau SAW mengutusku sesudahnya.

Aku pun menyrsulnya dan mengambil alih tugas itu. Abu Bakar

bei'kata, 'Apakah untukku?' Beliau Menjawab, 'Kebaikan, engkau

sahabatku dalam goa dan sahabatku di telaga, hanya saja tidak boleh

menyampaikan dariku selain aku, atau seorang laki-laki dari

(keluarga)ku'." Riwayat senada dinukil juga dari jalur Amr bin

Athiyah, dari bapaknya, dari Abu Sa'id. Demikian juga dari jalur Al
Umari dari Nafi', dari Ibnu Umar. At-Tirmidzi meriwayatkan dari

hadits Miqsam, dari Ibnu Abbas sama sepertinya.
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Dalam riwayat Ath-Thabarani dari hadits Abu Rafi' sama

sepertinya, tetapi dia berkata , 'ri 'c,3i rl ,, q-!i't '^l i|rui $-k [66

* ht (Jibril datang kepadanya dan berkata, 'sesungguhnya tidak

ada yang dapat menunaikan hal ini atas namamu, kecuali engkau

atau seorang laki-laki dari [keluargaJmu'). At-Tirmidzi dan Ahmad

meriwayatkan dari hadits Anas, dia berkata, 'iUt:O nt ,), U, *.

,t ht:t ri; &'ot f\ 4r ,j6l 'orl:irtbl V ot'i ,F.*i ga,r;.

41 lXati SAW mengutus Abu Bakar untuk menyampoikan surah

Baraa'ah, kemudian beliau memanggil Ali dan memberikannya

kepadanya, lalu bersabda, "Tidak patut bagi seseorang untuk

menyampaikan hal ini kecuali seorang dari keluargaku."). Hal ini

memperjelas redaksi pada hadits lain, e *.J- | (Tidak ada yang

menyampaikan dariku). Diketahui pula bahwa yang dimaksud adalah

kisah itu bukan penyampaiannya.

Sa'id bin Manshur, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ath-Thabari,
meriwayatkan dari jalur Abu Ishaq, dai Zaid bin Yatsi', dia berkata,

4\ Jl4:t:t ,L,T.r* rr al;ir pAl if;, ,i6 r'"-i ,F '€i; $b'Ci,
a.

tW W',, of ui,,:a Cb $ €, e )f g #'#-r1,L$-:i
fi ziiJf| W fi '3t- i uj ,oiii Jt Qqm bertanya kepada Ati, untuk

apakah engkau diutus? " Dia berkata, "Untuk menyampaikan bahwa

tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman, orang yang

telanjang tidak boleh thawaf di Ka'bah, tidak akan berkumpul orang

muslim dengan musyrik dalam menunaikan haji sesudah tahun

mereka ini, dan barangsiapa yang memiliki perjanjian maka

perjanjiannya hingga waktu yang telah ditetapkan, adapun yang tidak
memiliki perjanjian maka wahunya empat bulan).

Pernyataan terakhir ini dijadikan dalil bahwa firman Allah,

f|'A.rf f\\t 4tj^*,3 (Berjalanlah kamu [t<aum musyrikinJ di muka

bumi selama empat bulan), khusus bag yang tidak memiliki
perjanjian untuk masa tertentu, atau mereka yang tidak memiliki
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perjanjian sama sekali. Adapun mereka yang memiliki perjanjian

untuk masa tertentu, maka tetap berlangsung hingga waktu yang telah

ditetapkan. Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, dia berkata,

"Mereka ada dua golongan; golongan yang memiliki perjanjian di

bawatr masa empat bulan, maka mereka diberi tangguh hingga waktu

empat bulan, dan golongan yang memiliki perjanjian tanpa batas

tertentu maka ditetapkan menjadi empat bulan." Dia meriwayatkan
juga dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas bahwa empat bulan

merupakan batas waktu bagi siapa yang memiliki perjanjian selama

masa itu atau lebih. Sedangkan mereka yang tidak merniliki
perjanjian, maka waktunya hingga berakhir bulan haram berdasarkan

firman Allah dalam surah At-Taubah [9] ayat 5, i;jr ,if,'!r 1i;:r rif

qF rTiri papobila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maks

bunuhlah orang-orang musyrikin itu).

Diriwayatkan dari Ubaidah bin Sulaiman: Aku mendengar

Adh-Dhahhak berkata: Rasulullah SAW mengadakan pojanjian
dengan beberapa kelompok kaum musyrikin Makkah dan selain

mereka, lalu turun surah Bara'ah, maka beliau mengembalikan setiap

perjanjian itu kepada pemiliknya dan diberi tenggang waktu selama

empat bulan sesudah itu. Sedangkan siapa yang tidak memiliki
perjanjian, maka masa bebasnya hingga berakhir bulan-bulan Haram.

Pandangan serupa dinukil juga dari As-Sudi.

Kemudian dinukil dari Ma'mar dan Az-Zl'thri dia berkata,

"Awai empat bulan yang dimaksud adalatr saat turunnya suratt

Baraa'ah, yakni bulan Syawal. Adapun masa batasnya adalatr akhir
bulan Muharram. Dengan demikian, dapat dikompromikan antara

penyebutan empat bulan dengan firman Allah, 'Apabila sudah habis

bulan-bulan Haram itu, makn bunuhlah orang-orang musyrikin itu'."
Namun, Ath-Thabari tidak sependapat dengan pandangan itu. Sebab

berita itu sampai kepada mereka ketika terjadi pengumumannya di

bulan Dzulhijjatr. Lalu bagaimana dikatakan 'berjalanlatr kamu selama

empat bulan' sementara waktu yang tersisa bagr mereka kurang dari
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dua bulan? Kemudian dia mengutip dengan sanadnya dari As-Sudi

dan sejumlah ulama lainnya tentang penegasan bahwa batas akhir

empat bulan itu adalah bulan Rabi'ul Akhir.

iy tii, o\it i;'* ;i j6 @bu Hurairah berkata, "Ali
\i.

mengumumkan bersama kami"). Demikian dinukil kebanyakan

periwayat. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, o\ii ,;i. ;i'lts
6 (Abu Bolwr berkata, 'Dia [AliJ turut mengumumkan bersama

kami'.'). Ini menrpakan kesalahan yang sangat fatal, karena

menyelisihi semua riwayat. Kalimat yang sebenarnya adalah

perkataan Abu Hurairah. Dialah yang mengumumkan hal itu. Iyadh

menyebutkan bahwa kebanyakan periwayat dari Al Farabri

menyetujui Al Kasymihani. Namun, dia berkata, 'TIal ini keliru."

"r* t'in i,1'6 i;-j ii jf @bu Hurairah berkata,. "Ali

mengumumkan bersama kami"). Sanad hadits ini maushul melalui
jalur tersebut. Seakan-akan kisah keberangkatan Ali dari Madinah

hingga bertemu Abu Bakar dinukil Humaid bin Abdurrahman dari

selain Abu Hurairatr. Sedangkan kisah selebihnya dinukil dari Abu

Hurairah.

...e,ir ?i rtff ,j Se w; o\\i 1eu mensumumkan bersama

kami kepada mereka yang berada di Mina pada hari Nahr

fiarbanJ...). Al Karmani berkata, "Di sini terdapat kemusykilan,

karena Ali diperintah untuk mengumumkan atau memberitahukan

tentang surah Baraa'ah. Lalu, bagaimana dia mengumumkan larangan

bagi orang musyrik untuk tidak menunaikan haji sesudah tahun itu?"

Kemudian dia menjawabnya, "Sesungguhnya Ali RA mengumumkan

tentang surah Baraa'ah, yang diantara kandungannya adalah larangan

bagi orang-orang musyrik untuk menunaikan haji sesudah tahun itu,

berdasarkan firman Allah suratr Al Maa'idah ayat 28, oi;iit Al

ti 'nyO ti;. itftJt i4.;ir t;.F- ri "u,.a,l (Sesungguhnya orang-orang

yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil
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Haram sesudah tahun ini)." Mungkin juga Ali RA diperintah

mengumumkan surah Bara'ah dan juga apa-apa yang diperintahkan

kepada Abu Bakar untuk diumumkan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pemyataan 'diperintah

mengumumkan Baraa'ah' adalah kalimat majaz, karena dia

diperintatrkan untuk mengumumkan 30 lebih ayat hingga firman

Allah, 
'OF 

P, aF 'l: (Meskipun orang-orang musyrik tidak senang).

Ath-Thabari meriwayatkan dari Abu Mi'syar, dari Muhammad bin

Ka'ab dan selainnya, dia berkata, k ti *t y Xl' ..& h, J?: q
at;. V -q 't11 'ti z6 '4L,&'6.: ,i;.ei'€, & ()i (Rasututtah

SAW mengutus Abu Bakar sebagai pemimpin haji tahun ke-9 H. Lalu
beliau mengutus Ali untuk menyampaikan 30 atau 40 ayat dari surah

Bara'ah). Ath-Thabari meriwayatkan pula dari Abu Ash-Shahba', dia

berkata; pt yi' ,* itt J?iot ,j6i ,Fati'p, ti.* ry uL i6
t*ht riF Gt ,p ,i,r;. ',y -6 'q"ira;li d:a:t.#' fS. '4 rt 6J',5.

'cllV'*;i ,*t,y a',p 
inr fFr ar-r'$'C'* {,irii }t'*dt j

o*6, vr'&i'ry ,a:;;tt 
"*3 

& €rT* j ,i,t;. sil i'6 ',frl
ar t, ft ej'# t:F t'ik- l g+ir bt {,!J, xiVi g*u bertanya

kepada Ali tentang hari haji Akbar. Dia menjawab, "Sesungguhnya

R-asulullah SAW mengutus Abu Bakar untuk memimpin orang-orang

tnenunaikan haji. Lalu beliau mengutuslat sesudah Abu Bakar untuk

menyampaikan 40 ayat dari surah Bara'ah. Hingga dia [Abu BakarJ

berkhutbah di Arafah, lalu berpaling kepadalat dan berlata, 'Wahai

Ali, tunailranlah risalah Rasulullah SAW'. Alu berdiri dan membaca

40 ayat dari awal surah Bara'ah. Kemudian kami bergerak hingga

alu melempar jumrah. Alcu pun mendatangi kemah-kemah dan

membacakan ayat-ayat itu pada merelca, sebab tidak semuanya

menghadiri khutbah Abu Bakar pada hari Arafah).

3tr:t 6i 'r:i.'d;-lbl giaa* boleh menunailcan haji sesudah

tahun ini seorang musyn\.Ini diambil dari firman Allah, ,;.F- jl
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ti '€\b lX. 7f/t laj..i,It (Janganlah mereka mendekati masjidil

Haram sesudah tahun mereka ini). Ayat ini sangat tegas melarang

mereka memasuki Masjidil Haram meskipun tidak bermaksud

menunaikan haji. Namun, karena haji merupakan maksud terbesar

maka disebutkan larangan tegas tentangnya, sehingga yang lebih kecil

dari itu lebih patut untuk dilarang.

Adapun yang dimaksud 'Masjidil Haram'pada ayat ini adalah

seluruh Tanah Haram. Mengenai keterangan dalam hadits Jabir,

sebagaimana dikutip Ath-Thabari, Ishaq dalam Musnad-nya, An-
Nasa'i dan Ad-Darimi dalam kitab Shahih masing-masing (dan

dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban), dari jalur
Ibnu Juraij; Abdullah bin Utsman bin Khutsaim menceritakan

kepadaku, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, batrwa ketika Nabi SAW
kembali dari umrah Ji'ranah, beliau SAW mengutus Abu Bakar.untuk

menunaikan haji. Pada saat kami berada di Al Araj, adzan subuh

dikumandangkan, maka dia mendengar suara unta Nabi SAW, dan

ternyata Ali berada di atas unta itu. Dia berkata kepadanya, "(sebagai)

Pemimpin atau utusan?" Ali menjawab, "Bahkan Rasulullah SAW
mengutusku menyampaikan surah Baraa'ah', aku harus

membacakannya kepada orang-orang. Kami pun datang ke Makkah.

Ketika satu hari sebelum hari Tarwiyah, Abu Bakar berdiri dan

berkhutbah kepada orang-orang tentang manasik mereka. Setelah

selesai, Ali RA berdiri dan membacakan surah 'Baraa'ah' sampai

selesai. Demikian juga ketika hari Nalr (kurban) dan hari nafar
(keberangkatan dari Mina).

Ada kernungkinan untuk digabungkan bahwa Ali
membacakannya pada ketiga tempat itu sekaligus. Adapun waktu-

waktu selain itu, maka dia hanya mengumumkan perkara-perkara

yang disebutkan, yaitu larangan menunaikan haji bagi kaum musyrik.

Dalam hal ini pula dia meminta bantuan Abu Hurairah dan selainnya.

Dalam hadits Miqsam dari Ibnu Abbas yang dikutip At-
Tirmidzi disebutkan, "Sesungguhnya Nabi SAW mengutus Abu
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Bakar.". Lalu di dalamnya disebutkan, i' iii ,oSfi g-;Ji,t'?tfi db'?Vi

fd' ii; W-'r3,)4ti'a;"i ;ot\i g,t:t;* lf ,S U"a-; ^t'rl','al;t

'iP 
,q t\ d_b'ot1i Jql lt a+' ,yu"tt ,Itt;; c#rurip-t't ,"!#

4 atd e;-; i.t '?$ A (Afi berdiri di hari-hari tasyriq dan berseru,

'Perjanjian Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari setiap musyrik,

berjalanlah kamu di muka bumi selama 4 bulan, tidak boleh

menunaikan haji setelah tahun ini orang musyrik, tidak boleh thawaf
di Ka'bah dalam keadaan telanjang, dan tidak akan masuk surga

kecuali jiwa yang mulvnin'. Ali M menyerulean hal itu dan jika
suaranya serak, maka Abu Hurairah berdiri menyentlannya).

Imam Ahmad meriwayatkan melalui sanad yang hasan dari

Anas, ,iri aliijr ri [1; rlii ,f ,4 !l,r; u *tto i, ;t olr'.,ti

* g q 'rt:; ,#. ,Yi i ht ii r;i ir +lg t (sesungguhnya Nabi

SAW mengirimkan Bara'ah bersama Aba Balrar. Ketika sampai di
Dzulhulaifah beliau berlata, 'Tidak ada yang menyampaikannya

kecaali alat atau seorang laki-laki dari ahli baitfu'. Lalu beliau

mengirimkannya bersama Ali). At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan

gharib." Kemudian dalam hadits Ali yang dikutip Imam Ahmad

disebutkan, C.i t Pt y n' ,rp Vt Wr'c;.airy.U f 'P UT 6
,./{, 'r, ii 'ri#) t;,*) f.u.l'!}1 :!ui ,;.b,t'i ,k ,Fi & "f4 f3
1 i; A\T. J ilf ir,r,sui ri€'e ul !, s?,t u- i,tui ir ;:'*;
+ Ft'rl',J]1ll ,E -'rt\.t- r ,jri j-p lxetitra turun 10 ayat dari

surah Baraa'ah, Nabi SAW mengirimkannya bersama Abu Bakar

wntuk membacakannya kepada penduduk Makkah. Kemudian beliau

memanggillat dan bersabda, 'Susul Abu Bakar, dimana saja engkau

bertemu dengannya makn ambillah kitab itu darinya'. Abu Bakar

lrembali dan berkata, 'lVahai Rasulullah, apakah turun sesuatu

tentang dirilai' Beliau menjawab, 'Tidak, hanya saja tidak ada yang

dapat menunaikannya -atau akan tetapi Jibril berkata, 'Tidak akan
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menunaikan'- atas namamu, kecuali engkau atau seorang laki'laki

dari [keluargaJmu'.).

Al Imad Ibnu Katsir berkata, "Maksudnya, bukan berarti Abu

Bakar kembali dengan segera, bahkan yang dimaksud adalah saat

kembali dari menunaikan haji." Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada

halangan untuk memahaminya sebagaimana makna zhahirnya, karena

jaraknya yang masih dekat. Yang dimaksud 'sepuluh ayat', adalah

mulai dari firman-Nya dalam ayat 28 surah At-Taubatr, irirdt CIt

"uis (Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis\.

4. Firman Altab, ;t-s-;":i, 4lsvc-,i' 
'r1

uKecuoli orang4rong musyrihin yong kanu telah mengodehon

perjonjion (dengan mereko)." (Qs. At-Taubah I9l: a)

,r, f..;6.i'oi i?i a;-; r;i ,ti;?i #'St * i tZ, c
a.

-a.^**3f io' ;;l'J;ri;i d'-,LAt €k &ior

ld' il; '# Y tf ,/6t e o;r:i- !, e Tttlt 
'aL;

t 
,o1

J+
t. . c 1,. ta .
? .t eUJl e.r
\J' J \J'

,t| _. {.,t -../.:Ap J:..> dl\, ,loq-i c-Jr{ Jh :|,j'!.#
3;},rj ?f ,yf 4, fr, 

;€'

4657. Dari Humaid bin Abdurahman, baltwa Abu Hurairah RA

mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Abu Bakar RA mengutusnya'

pada haji yang Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai pemimpin

haji itu, sebelum haji Wada', bersama sekelompok orang yang

mengumumkan diantara orang-oftutg bahwa orang musyrik tidak

boleh menunaikan haji sesudah tatrun ini, dan orang yang telanjang
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tidak boleh thawaf di Ka'bah. Humaid berkata, "Hari Nahr (Kurban)

adalah hari haji akbar, berdasarkan hadits Abu Hurairah RA."

Keteransan:

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ishaq, dari

Ya'qub bin Ibrahim, dari bapaknya, dari Shalih, dari Ibnu Sfihab, dari

Humaid bin Abdurahman, dari Abu Hurairah RA. Ishaq yang

dimaksud adalah Ibnu Manshur sebagaimana ditegaskan Al Mizzi dan

Ya'qub bin Ibrahim - Ibnu Sa'ad bin Ibrahim bin Abduratrman bin

Auf-, dan Shalih adalah Ibnu Kaisan.

Pada awal pembahasan tentang shalat disebutkan dari Ya'qub

bin Ibrahim bin Sa'ad, dari putra saudara Ibnu syihab, dari pamannya.

Dengan demikian, dia memiliki dua jalur dalam riwayat ini. Redaksi

riwayat putra saudara Ibnu Syihab sesuai dengan redaksi riwayat

Uqail. Adapun riwayat Shalih tercantum di bagian akhirnya, W otsi

ij-; ,rri 

"-y 
,hi q ,f\,'6j,Jt il- t', 'e'l- ,lJfr Worr" Humaid

berkata, 'Hari Nahr adalah haji akbar, berdasarkan hadits Abu

I{urairah'.). Tambahan ini tela}r disisipkan Syu'aib dari Az-Zuhi
sebagaimana dinukil pada pembahasan tentang jizyah (upeti). Adapun

redaksi yang berasal dari Abu Hurairatr adalah, '#'o\T- d f i *
"i:, 7*i'€t |ri ,lot-; .uroi.-ti sr:.i 611 lti.'d4t :Q, i,ir
*9 o16' il ft ii #t ,*"' lir .,"rir ):i ,ht q ;*i E6lt ,F
"ay* *i i" &' e',;t q'* g1r gsir y ?b "e'rtt;r;jr ut3

{*Abw Bakar mengutuslat di antara orang-orang yang mengumumkan

rtr,da hari Nahr di Mina; bahwa orang musyrik tidak boleh

neenunailran haji sesudah tahun ini, dan orang yang telanjang tidak

ttoleh thawaf di Ka'bah. Hari haji akbar adalah hari Nahr. Hanya

saja dilratalmn Akbar (yang besar) karena adanya perkataan orang-

orang haji Asghar (haji kecil). Abu Bakar menetapkan kepada orang-

orang pada tahun itu, sehingga tidak ada yang menunaikan haii -pada
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saat haji l(ada' yang Nabi SAW ikut menunaikannya- seorang

musyrik pun).

/t i,l- j;lt elnt ie-1 @ari haji akbar adalah hari Nahr).lni

adalah pernyataan Humaid bin Abdurrahman yang disimpulkan dari

firman Allah dalam surah At-Taubah [9] ayat 3, jl,llt] iirr ;,. !rii3

f,\r E;r ii-,$t (Inilah maklumat dari Allah dan Rasul-Nya kepada

manusia pada hari hoji akbar). Di antara mereka yang mengumumkan

adalah Abu Hurairah atas perintah Abu Bakar pada hari Nahr. Maka

hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud hari haji akbar adalah hari

Nahr (hari raya Kurban). Redaksi riwayat Syu'aib mengindikasikan

bahwa hal itu termasuk di antara perkara yang diserukan Abu Bakar.

Namun, sesungguhnya tidak demikian, karena riwayat yang sangat

banyak dari Abu Hurairah menunjukkan dirinya dan orang-orang yang

bersamanya mendapat perintah dari Abu Bakar untuk mengumumkan

dua hal, yaitu melarang kaum musyrikin untuk menunaikan haji dan

melarang orang yang telanjang untuk thawaf di Ka'bah. Dalam hal ini,
Ali termasuk mereka yang mengumumkan kedua perkara ini, hanya

saja dia memberi tambatran, "Barangsiapa terikat perjanjian maka

perjanjiannya hingga waktu yang telatr ditetapkan, dan tidak akan

masuk surga kecuali jiwa yang muslim."

Seakan-akan yang terakhir ini hanya disesuaikan dengan

kalimat, "Seorang musyrik tidak boleh menunaikan haji ke Baitullah."
Adapun yang sebelumnya merupakan kekhususan Ali untuk

menyampaikannya. Oleh karena itu, para ulama berkata, "Hikmah
pengutusan Ali sesudah Abu Bakar adalah karena kebiasaan yang ada

dikalangan orang-orang Arab bahwa tidak ada yang boleh

membatalkan perjanjian, kecuali yang membuat pe{anjian itu, atau

orang yang berasal darinya melalui hubungan kekeluargaan. Maka

Rasulullah SAW melakukan seperti itu untuk menyesuaikan kebiasaan

mereka. Oleh karena itu, beliau bersabda, "Tidak ada yang

menyampaikan dariku, kecuali aku atau seorang laki-laki dari ahli
baitku."
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Imam Ahmad dan An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur

Muharrar, dan Abu Hurairah, dari bapaknya, dia berkata, *'t *
e.at !,-T-r tf .srui tK ,a"r.ak j\*t y tr, ..t,I; )tt J?3k'r;-
qr ar j; n' J'*3 ;.t'^#,it{ '6:r ,LU'-p *urJ'P- r, eil?;r; rl

#-,t r,'i):i)3' q #t 4;:q il,r i,ri'6 ty,, gi a:ri 
"v"t 

.,* *t
€'* W ,F **i |'*i ,up ld' il (Aku bersamo Ali ketika

Rasulullah SAW mengutusnya ke Makkah untuk menyampailun surah

Bara'ah. Maka kami menyerukan, 'Tidak masuk surga kecuali jiwa

muslimah, orang yang telaniang tidak boleh tawaf di ka'bah, dan

barangsiapa yang mengadakan perjanjian antara dirinya dengan

Rasulullah SAW, maka batasannya selama empat bulan, apabila telah

berlalu maka sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas dari

orang-orang musyrik, dan orang musyrik tidak boleh menunail<an haji

sesudah tahun ini'. Aku pun menyerukan hal itu hingga suaraku

menjadi serak).

';ti 'E 6ls {nowo saja dikatakan alcbar ...-.-...). Dalam

hadits trbnu Umar yang dikutip Abu Daud yang dinisbatkan kepada

Nabi SAW disebutkan , 'fiJrt it- ,i; ,.1ti ,;.,1r 'it- ti; :rjri tr.ii f- Ai

;\i qnari apakah ini?" Mereka berlata, "Ini adalah hari Nahr."

lSeliau bersabda, "Ini adalah hari haji akbar.").

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud haji ashghar

{haji kecil). Mayoritas ulama mengatakan ia adalah umra}r. Pernyataan

irri dinukil Abdurrazzaq dai jalw Abdullah bin Syaddad, salah

seorang pernuka tabi'in. Lalu dinukil pula oleh Ath-Thabari dengan

ssnad yang maushul dat'r sekelompok tabi'in, diantaranya Atha' dan

Asy-Sya'bi. Sementara dari Mujahid disebutkan bahwa haji akbar

adalah haji qiran dan haji ashghar adalatr haji ifrad. Dikatakan juga

bahwa haji ashghar adalahhari Arafah dan hari haji akbar adalatr hari

Natr (kurban), karena pada hari-hari itu sisa-sisa manasik haji

disempurnakan. Menurut Ats-Tsauri, hari-hari haji dinamakan haji
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akbar sebagaimana dikatakan hari Fath (pembebasan). As-Suhaili
mengukuhkannya dengan alasan bahwa Ali memerintahkan yang

demikian pada semua hari tersebut. Dikatakan bahwa selain kaum

Quraisy, mereka biasa wukuf di Arafah, sedangkan kaum Quraisy
wukuf di Muzdalifah. Ketika pagi hari Nahr semuanya wukuf di
Muzdalifah, maka dikatakan haji akbar, karena semuanya telah
berkumpul di sana. Al Hasan berkata, "Dinamakan haji akbar karena

semua millah (aliran) sepakat mengerjakan haji padanya." Ath-
Thabari meriwayatkan dari jalur Abu Juhaifah dan selainnya bahwa
haji akbar adalah hari Arafah. Sa'id bin Jubair berpendapat bahwa ia
adalah hari Nahr (kurban). Dia berdalil bahwa hari kesernbilan adalatr

hari Arafah, maka apabila hari itu telah berlalu sebelum seseorimg

sempat melakukan wukuf, maka haji tidak luput darinya, berbeda

dengan hari kesepuluh dimana apabila malamnya telatr berlalu
sebelum wukuf maka hajinya dianggap luput. At-Tirmidzi
meriwayatkan dari hadits Ali RA baik melahi sanad yang marfu'
maupun mauquf, 'Dikatakan hari haji akbar adalatr hari haji Nahr."
Namun, jalur yang mauquf dinyatakan lebih shatrih.

F i $2 @bu Bakar menetapkan). lni juga mursal dari

perkataan Humaid bin Abdurrahman. Maksudnya, Abu Bakar
memperjelas hal ini kepada mereka. Dikatakan, Nabi SAW tidak
mencukupkan dengan panyampaian Abu Bakar tentang surah

Baraa'ah, karena yang demikian mengandung pujian kepada Abu
bakar, maka beliau ingin agar hal itu juga didengar dari selain Abu
Bakar. Namun, hal ini merupakan satu kelalaian dari orang yang

mengucapkannya. Ia didorong oleh anggapannya bahwa yang

dimaksud adalatr seluruh surah Baraa'ah. Padahal tidak demikian
adanya berdasarkan keterangan yang telah kami jelaskan. Hanya saja
yang diperintah untuk menyampaikannya diantaranya adalah bagian
yang pertama saja. Saya telatr menyebutkan hadits Jabir bahwa Ali
membacakan surah Bara'atr hingga manyelesaikannya, dan sudah

dikemukakan pula cara menggabungkannya.

FATIII'L BAARI - 6()5



Riwayat ini dijadikan dalil bahwa Abu Bakar melaksanakan

haji tersebut pada bulan Dzulhijjah, berbeda dengan yang dinukil dari

Ikrimah bin Khalid, dan saya telah mengemukakannya dari keduanya

pada pembahasan tentang peperangan. Adapun sisi penetapan dalil
bahwa Abu Hurairah berkata, "Abu Bakar mengutusku dalam haji itu
pada hari Nahr." Namun, hal ini tidak dapat dijadikan dalil, karena

seandainya perkataan Mujahid itu akurat, maka yang dimaksud hari

Nahr adalatr pagi hari Wuquf, baik Wuquf itu terjadi bulan Dzulqa'dah

maupun bulan Dzhulhijj ah.

Perlu diakui bahwa Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur

Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, fig

i-;tr 6rb1r:]3 6tb o'j;U-(Mereka biasa meniadikan pada satu tahun,

satu atau dua bulan), yakni mereka melaksanakan haji pada bulan
yang sama dalam dua tahun, kemudian mereka melaksanakan haji
pada tatrun yang ketiga di bulan yang lain, maka haji tidak akan

terlaksana pada hari-hari haji kecuali setiap 25 tahun. Oleh karena haji
yang dilaksanakan Abu Bakar bertepatan dengan bulan haji, maka

Allah menamakannya "haji akbar".

Catatan

Riwayat-riwayat yang ada sepakat mengatakan bahwa haji
yang dilaksanakan Abu Bakar terjadi pada tahun ke-9 H. Namun,

dalarn hadits Abdunazzaq dari Ma'mar, dad, Az-Zluhri, dari Sa'id bin
Al Musayyab, dari Abu Hurairah tentang firman Allah, 'maklumat

dari Allah dan Rasul-nya', diaberkata, !, l';"tt -iJict 
'-# i;3 ots tt

'ii}' 
'Jri ,&;it * Se,ililt S.,f '$'j ,yt4tq;ri *?nt*

:* n' e '4, '€1 'j ,a,r; o\i-'oi eVi f.ul bl ttrti.i;-; t{ ost

* *t (Pada masa Khatibar, Rasulullah SAW menunaikan haii dari

Ji'ranah, kemudain beliau menunjuk Abu Bakar Ash-Shiddiq

memimpin haji itu." Az-Zuhri berkata, Abu Hurairah menceritakan
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bahwa Abu Bakar memerintahkannya untuk mengumumkan tentctng

surah Baraa'ah, kemudian Nabi SAII/ mengutus Ali).

Syaikh Imaduddin bin Katsir berkata, "Di sini terdapat perkara

yang cukup ganjil dari sisi bahwa pemimpin pada Umrah Ji'ranah

adalah Itab bin Usaid. Adapun haji yang dilaksanakan Abu Bakar

berlangsung pada tahun ke-7 H." Saya (Ibnu Hajar) berkata, mungkin

kernusykilan ini dihilangkan dengan mernahami bahwa maksud

lafazh, "Kemudian beliau mengangkat Abu Bakar untuk memimpin

haji", yakni sesudah kembali ke Madinatr, dan riwayat itu tidak

menyinggung tentang siapa yang menjadi pernimpin haji pada tahun

ke-S H, karena setelah Nabi SAW kernbali dari Umrah Ji'ranah, maka

beliau dan orang-orang yang bersamanya berangftat ke Madinah,

hingga tiba musim haji, lalu beliau morgangkat Abu Bakar, dan itu

adalah tahun ke-9 H. Bukan berarti beliau SAW mernerintahkan Abu

Bakar memimpin haji pada tahun umratr Ji'ranatr. Adapun maksud

kalimat, 'pada haji itu', adalah haji yang berikutnya sesudah mereka

kembali ke Madinah.

5. Firman Allah, ?4 ot;;i ) Hrl iStt 
*J,i t jt:ab

" M aka p eran gilah pemimpin-p emimpin oran g'o ran g katir itu,

karena sesungguhnya mereka itu adalah orang'orang yang tidak

dapat dipegang janjinya;'(Qs. At-Taubah [9]: 12)

o,ii ue..ci'a i c i)w A1l'"b k ,i$ ii i y ,f
'l-*f '&t 

Ut:;i',Sra 
a"i .tt',*Cr t't', a:N .tL aftt

,-nt ,r? i'; rl qT: l' G:* ei * \t .a f
,l .t ,H t'1;i 'ot*it'e*l'J$ wei o;ii vi u:',t

it';.'r;iri irglr isr;;'l'1 *'iLi -i;ri
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4658. Dat'r Zaid bin Wahab, dia berkata, "Kami berada di sisi

Hudzaifah, lalu dia berkata, "Tidak ada yang tersisa dari orang-orang

yang dimaksud ayat ini kecuali tiga orang, dan tidak ada dari orang-

orang munafik kecuali empat -seorang Arab badui berkata,

'sesungguhnya kalian para sahabat Muhammad memberitahukan

kepada kami perkara yang kami tidak tahu, apa urusan mereka yang

melubangi rumah-rumah kami dan mencuri harta benda kami- dia

berkata, 'Mereka itu adalah orang-orang fasik, tidak tertinggal dari

mereka kecuali empat orang, salah seorang mereka adalah syaikh yang

telah tua, sekiranya ia minum air yang dingin niscaya ia tidak dapat

merasakan dinginya air itu'."

6. Firman Allah,

"Dan orong-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak

menaJkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada

mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."
(Qs. At-Taubah [9]: 34)

4659. Dari Abu Hurairah RA, dia mendengar Rasulullah SAW

bersabda, "Perbendaharaan salah seorang di antara kalian di hari

Kiamat akan dijadikan berupa ular besar yang botak."

:yrl,l-l;i 11 :i)i ini)rr'ri s) ,b b'; ;J$ ii i li ,r
'11 zbit, r+'il' os#;,r*^l'jy tYi,l&Jtt (; :Ju t;r'!r

*i f h' J2 it'J;''et'^fi ^- ht'q:';';-,^ ,Jj c
Lli Gt*" yqtt;'€:i's Lk,:Jrri
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4660. Dari Zaid bin Wahab, dia berkata: Aku melewati Abu
Dzar di Rabadzah, maka aku bertanya, "Apa yang menyebabkanmu

singgah atau tinggal di tempat ini?" Dia berkata, "Kami berada di

Syam, lalu aku membaca, 'Don orang-orang yang menyimpan emas

don perak don tidak menaJkahkannya pada jalan Allah, maka

beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa

yang pedih.' Muawiyah berkata, "Ayat ini tidak berkenaan dengan

kita, ia hanya berkenaan dengan Ahli Kitab." Dia berkata, "Aku
berkata, 'Sungguh ia berkenaan dengan kita dan mereka'."

Keteransan Hadlts:

(Bab firman Allah, "Mako perangilah pemimpin-pemimpin

orang-orang ka/ir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-
orang yang tidak dapat dipegang janjinya. '). Mayoritas ahli qira'ah

membacanya "oimaan ", yakni perjanjian. Sementara Al Hasan Al
Bashri menukil dengan kata "iiman " (keimanan), tetapi ini adalah

qiraah (bacaan) yang syadz (menyalahi yang umum). Ath-Thabari
meriwayatkan dari jalur Amr bin Yasir dan selainnya tentang firman

Allah dalam surah At-Taubah ayat 12, p iCf ) i#t yakni mereka

adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Hal ini
menguatkan qira'ah jumhur ulama.

*t il 11' :f ?6bi U ,* 6 (Tidak ada yang tersisa dari

orang-orang yang dimaksud ayat ini, kecuali tiga orang). Riwayat ini
tidak menyebutkan nilma-nama mereka secara jelas. Kemudian dalam

riwayat Al Ismaili, dari Ibnu Uyainah, dari Ismail bin Abu Khalid

dinukil dengan lafazh, e\rb t\* r, p' :y,Yl ,t qj(Jr,4 ri.6
"f "e" ';rtlo;i "ol ,f ;{f,ri \l 1,Q'1i f\isj (Tidak tersiso dai orang-
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orang munafik yang dimal<sud ayat ini, 'Janganlah kamu menjadiknn

musuhku dan musuh kamu sebagai teman setia', kecuali empat orang.

Salah seorang mereka adalah orang yang telah tua)'

Al Ismaili berkata, "Jika ayat yang dimaksud adalah apa yang

disebutkan dalam hadits Ibnu Uyainah, maka sepatutnya hadits ini

disebutkan pada surah Al Murntahanah." Namun, sikap Imam Bukhari

yang menyebutkan hadits ini ketika membahas surah Baraa'ah

disetujui An-Nasa'i dan Ibnu Mardawaih. Keduanya meriwayatkan

melalui beberapa jalur dari Ismail, tetapi tidak seorang pun di antara

mereka yang menentukan ayat. Adapun yang menentukannya hanya

Ibnu Uyainah. Hanya saja Al Ismaili meriwayatkan dari Khalid Ath-

Thahhan, dari Ismail, di akhir hadits; Ismail berkata, "Maksudnya,

orang-orang yang mengadakan perjanjian dengan kaum musyrikin."

Hal ini menguatkan riwayat Ibnu Uyainah. Seakan-akan dasar mereka

yang menyebutkannya pada surah Bara'ah adalah keterangan Ath-

Thabari dari jalur Habib bin Hasan, dai Zaid bin Wahab, dia berkata,

e t1r :y ,y1 
'Ui s ,jti t/*' ati rltut1"3' :f 'ttg fr-:d 'r:e &

{Kami berada di sisi Hudzaifah, lalu dia membacakan ayat;

'Ferangilah para pemimpin orang-orang kafir itu', dia berkata,

'Orang-orang yang dimal<sud ayat ini tidak diperangi). Senada

dengannya dinukil juga dari jalur Al A'masy dai zaid bin wahab.

Adapun maksud mereka tidak perangi adalah bahwa perang dengan

mereka tidak terjadi, karena tidak adanya syarat yang ditetapkan,

sebab ayat itu mengatakan, ' Jika mereka merusak sumpah (janji) nya

sesuclah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, mqka

p*rangilah pemimpin-pemimpin orang-oranT kafir itu'. Oleh karena

mereka tidak melakukan pelanggaran dan tidak juga mencela, maka

rnereka tidak diperangi.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur As-Sudi, dia berkata,

"Maksud 'para pemimpin orang-orang kafir', adalah kaum kafir

Quraisy." Kemudian dari jalur Adh-Dhahhak, dia berkata, "Para

pemimpin orang-orang kafir" adalah para pemimpin penduduk

Makkatt.
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,DAJ fl (Kecttali tiga orang). Dalam riwayat Abu Bisy'dari

Mujahid dikatakan bahwa salah seorang mereka adalah Abu Sufyan

bin Harb. Kemudian dalam riwayat Ma'mar dari Qatadah disebutkan

bahwa mereka adalah Abu Jahal bin Hisyam, Utbah bin Rabi'ah, Abu

Sufyan, dan Suhail bin Amr. Namun, riwayat ini dikritik karena Abu

Jahal dan Utbah terbunuh pada perang Badar. Hanya saja penafsiran

itu sesuai dengan mereka yang masih hidup saat diturunkannya ayat

yang dimaksud. Dengan demikian, penyebutan Abu Sufyan dan Suhail

bin Amr bisa diterima, karena keduanya telatr masuk Islam.

aini fl gry;EJrt 4 fl (Dem ridak pula dari orang-orsng

munafik, kecuali empat orang). Saya belum menemukan keterangan

tentang nama-nama mereka.

"At*t 'JVt 
(seorang Arab Badui berkata). Saya belum

menemukan keterangan tentang nirmanya.

,e:lti )s tlyf (Kalian memberitahukan kepada kami dan kami

tidak tahu). Demikian disebutkan di tempat ini. Dalam riwayat Al
Ismaili disebutkan, ,l3i * 6::f (Kalian memberitahukan kepada

kami t ent ang p erkara-p erkara).

ot*- (Mereka membelah). Yakni melubangi. Al Khaththabi

berkata, "Kata ini kebanyakan digunakan untuk kayu dan batu."

6:r,bi Horta benda kami). Yakni harta benda kami yang

mahal. Ibnu At-Tin berkata, "Aku menemukan dalam sebagian

riwayat disebutkan, tiiX;i Qtenutup kami), tetapi ini tidak sesuai di

tempat ini." Namun, dalam naskah tulisan tangan Ad-Dimyathi
ditemukan kata aghlaaqana. Demikian disebutkan Ibnu Al Mulaqqin.

Mungkin dijelaskan batrwa kata aghlaaq merupakan bentuk jamak

dari kata ghalq, artinya pintu yang digunakan menutupi rumah dan

dibuka dengan menggunakan kunci. Kata ghalq juga digunakan untuk

besi yang digunakan menutup pintu. Maka kalimat, "mereka mencuri
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aghlaq kami", mungkin dipahami dalam arti yang sebenarnya, karena

hal itu menjadikan mereka leluasa melakukan pencurian dan

memudahkan membuka pintu. Atau sekadar majaz, yakni mereka

mencuri apa yang telah kami tutupi.

6f-ijr 'Oi1i 1*t"reka itu orang-orang fasik). Yakni orang-

orang yang melubangi dan mencuri, bukan orang-orang kafir dan

bukan pula orang-orang munafik.

f "*'i:bi galah seorang mereka adalah orang yang telah

tua). Saya belum menemukan keterangan tentang namanya.

l-c.... ,i'ot'j tq1 tJ ilt lt *t-lt ii'j (Sekiranya dia minum air dingin

niscaya tidak akan merasakan dinginnya air itu). Yakni dia telah

kehilangan indera perasanya, dan ususnya tidak lagi berfungsi secara

normal. Oleh karena itu, dia tidak bisa membedakan warna dan tidak
juga rasa.

u*ada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam,

lsla dibakar dengannya dahi mereka,lambung dan punggung

mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu

yang kama simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah

sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."
(Qs. At-Taubah [9]:35)

:d14, *'{tL?
tfufu,4;

:rtt'&i i ly *
u;i * ,ik}t Jl

.tr o ).

J..9 Ji Cll

j,ix
Lf ;i rs
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4661. Dari Khalid bin Aslam, dia berkata: Kami keluar

bersama Abdullah bin Umar, lalu dia berkata, "Hal ini berlaku

sebelum diturunkan ayat tentang zakat, dan ketika (ayat itu)

diturunkan, maka Allah menjadikannya sebagai pembersih harta

benda."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah Ta'ala dan orang-orang yang menyimpan

harta emas dan perak).

171 A# :;V, tl"'€yi 'f LiX- (Harta simpanan satah

seorang kamu pada hari Kiamat akan menjadi ular besar yang botak).

Demikian disebutkan secara ringkas. Hadits ini juga terdapat pada

riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj melalui jalur lain dari

Abu Al Yaman disertai tambahan, 
". lri$ ,lt Vi ,:^J4't +U U V-

'^;:"i 4- ufr @emililcnya lari darinya, dan ia mengejarnya [seraya

berkntal: Aku adalah harta simpananmu, maka dia terus demikian

hingga menggigit jari-jarinya). Demikian diriwayatkan An-Nasa'i
dari jalur Ali bin Ayyasy, dari Syu'aib. Pada pembahasan tentang

zakat telah dinukil dari Abu Hurairah. Kemudian disebutkan hadits

Abu Dzar tentang kisahnya bersama Muawiyah sehubungan

penakwilan firman Allah, "Dan orang-orang yang menyimpan emas

dan perak dan tidak menaJkahknnnya di jalon Allah." Masalah ini
telah disebutkan pada pembahasan tentang zakat.

(Bab firman Allah, "Pada hari dipanaskan emas dan perak itu
dalam neraka Jahannam lalu dibakar dengannya). Imam Bukhari
meriwayatkan hadits ini dari Ahmad Syabib bin Sa'id secara ringkas,

dan hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang zakat.
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8. Firman Allah, ?"i bt ?Y et'-Pj* Uir ar y :#'i: o\

"ry.fy 
x &,irtur au! ?? kri 9 .e':\t : ?t #, |y.l*i

"sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas

bulan, dalam ketetapan Atlah diwaktu Dia menciptakan langit dan

bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama

yang lurus, makaianganlah kamu menganiaya diri kamu dalam

bulan yang emPat itu.)'

(Qs. At-Taubah [9]:36)

Al Qayyim adalah al qa'im (yang lurus).

;t;:r I $r

. ,. /C , C -,lJ:rl -[9

+rr;l

'co.t-G't
g. -/4xrpw

t:r1jjta i,SG *t yht ,* 4t*?5.
t'.kl j* Ct'ailt ,,r'r\f: o$At \tt'ev ?'i

qnt'-b'.;rj ?l--Jrrt a;,;r 1i'r;:rl;st ,i Ugt;LX ,;7
.ot;:r', 65tA ;r2.

4662. Dari Abu Bakrah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
..Sesungguhnya zarflan telah berputar sebagimana keadaannya pada

saat Allah menciptakan langit dan bumi, satu tahun adalah dua belas

bulan, diantaranya empat bulan Haram; Tiga bulan berurutan, (yaitu)

Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, serta Rajab Mudhar yang

berada di antara Jumadil dan Sya'ban."
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Keterangan:

(Bab firman Allah "Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah
adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia
menciptakan langit dan bumi.'). Maksudnya, ketika Allah mulai
menciptakan langit dan bumi, maka Dia menjadikan satu tahun terdiri
dari dua belas bulan.

,rt !,^1 ..o
?? Uj l4;t (Diantaranya empat bulan haram). Penafsirannya

telah disebutkan pada hadits di bab ini.

'nbir ailr |!J.5 Qtulah agama yang lurus). Abu Ubaidah berkata

tentang firman Allah, i5r !"iJr 
',il.S, (itulah agama yang lurus), "Kata

al qayyim artinya al qaa'im (yang lurus). Sama seperti pola kata
'sayyid' yang berasal dari kata saada - yasuudu, seperti kata qaama -
yaquumu.

'{rthf ',*.,'* \i lJongonlah kamu menganiaya diri kamu

dalam bulan yang empat ini). Maksudnya, melakukan perbuatan

aniaya pada empat bulan yang tidak dihalalkan untuk berperang, atau
dengan melaksanakan perbuatan-p erbuatan maksiat.

4 1:.t;-;t iit Or;|t'tt1 ls"rungguhnya zaman telah berputar

sebagaimana keadaannya). Hal ini telah disebutkan di awal
pembahasan tentang awal mula penciptaan. Maksud 'zammf di sini
adalah 'tahun'. Adapun maksud "sebagaimana keadaannya" adalah
berputar dengan sekali putaran seperti keadaannya semula. Kata
'zaman' digunakan untuk masa sedikit dan banyak. Maksud
'perputarannya' adalah te{adinya tanggal 9 bulan Dzulhijjah pada

waktu matahari berada di rasi bintang Aries, dimana lama waktu
malam dan siang adalah sama. Dalam hadits Ibnu Umar yang dikutip
Ibnu Mardawaih disebutkan , ',* ?7 F 'e At * ,t:t -,t i or;:1t '01

*\\ri ;:f:1)r (Sesungguhnya zaman telah berputar, ia hari ini sama

seperti keadaannya saat Allah menciptakan langit dan bumi).

I

L
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t:A3 '* dr 'e!.lt (Satu tahun adalah dua belas bulan).

Maksudnya, tahun dalam penanggalan Arab berdasarkan perputaran

bulan. Ath-Thabari meriwayatkan tentang sebab itu dari jalur Hushain

bin Abdurrahman dari Abu Malik; Mereka menjadikan satu tahun 13

bulan. Dari jalur lain mereka menjadikan satu tahun 12 bulan 25 hai,
maka hari-hari dan bulan-bulan pun berputar seperti itu.

aq,b* LXt Qiga berturut-turut). Ini adalah penafsiran

"empat bulan haram". Ibnu At-Tin berkata, "Kalimat yang seharusnya

adalah Aq_b- l.L^j, kur.n a yang menjadi 'pembilang' di sini adalah

kata jenis laki-laki, yaitu syahr (bulan)." Dia juga berkata,

"Barangkali diulangi berdasarkan maknanya, yakni tiga masa

berurutan." Dia menyebutkan bulan-bulan tersebut berasal dari dua

tahun karena hendak mengurutkan tiga bulan Haram. Sekiranya

dimulai dengan menyebut Muharram, maka maksud dari penyebutan

secara berurutan itu akan hilang.

Di sini terdapat isyarat bahwa perbuatan mereka pada masa
jahiliyah yang mengakhirkan sebagian bulan haram adalah batil. Ada
yang berpendapat bahwa mereka mengganti Muharram dengan Shafar,

dan sebaliknya, agar tidak datang kepada mereka tiga bulan berturut-
turut yang tidak diperbolehkan untuk berperang. Oleh karena itu
dikatakan, "Berturut-turut". Sementara mereka pada masa Jahiliyah
memiliki pandangan yang beragam. Di antara mereka ada yang
menamai Muha:ram sebagai Shafar, sehingga halal berperang, dan

haram berperang pada bulan Shafar karena mereka menamainya

sebagai bulan Muharram. Diantara mereka ada yang mengadakan

pergantian nama bulan dalam satu tahun, dan satu tahun lagi tetap

seperti biasanya. Ada juga yang mengadakan pergantian nama bulan

dalam dua tahun dan satu tahun lagi tetap seperti biasa. Diantara

mereka ada yang mengakhirkan bulan Shafar kepada Rabi'ul Awal
dan bulm Rabi'ul Awal kepada bulan sesudahnya dan seterusnya

hingga Syawal menempati posisi Dzulqa'dah dan Dzulqa'dah

menempati Dzulhijjah.
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'# +)t fiajab Mudhar). Bulan ini dinisbatkan kepada suku

Mudhar, karena suku ini sangat komitmen dalam mengagungkan

bulan Rajab, berbeda dengan suku-suku lainnya. Dikatakan bahwa

suku Rabi'ah mengganti Rajab dengan Ramadhan. Diantara orang

Arab ada yang menjadikan pada Rajab dan Sya'ban apa yang

disebutkan pada bulan Muharram dan Shafar, maka mereka

menghalalkan Rajab dan mengharamkan Sya'ban. Penyebutan bahwa

ia berada di antara Jumadil dan Sya'ban adalah untuk menguatkan.

Masyarakat Jahiliyah biasa mengakhirkan sebagian bulan Haram.

Mereka menghalalkan satu bulan Haram dan mengharamkan bulan

lain sebagai penggantinya, hingga terkadang mereka menolak

pengharaman pada keempat bulan itu.

Pengharaman keempat bulan ini secara mutlak adalah berasal

dari Sunnah, maka makna hadits tersebut bahwa bulan-bulan telah

kembali kepada keadaannya dan semua pengakhiran seperti di atas

dinyatakan batil. Al Khaththabi berkata, "Mereka biasa menghalalkan

dan mengharamkan, memajukan dan pengakhiran bulan-bulan dalam

setahun, karena sebab-sebab tertentu, diantaranya adalah keinginan

melakukan peperangan secepatnya. Oleh karena itu, mereka

menghalalkan bulan Haram dan mengharamkan bulan lain sebagai

penggantinya, akibatnya terjadi pertukaran dan perpindahan bulan-

bulan dalam setahun. Apabila berlalu beberapa tahun, maka zaffiarr

berputar dan kembali kepada keadaan semula. Maka pelaksanaan haji

Nabi SAW bertepatan pada saat tersebut.

Catatan

Sebagian ulama mengungkapkan satu kesesuaian sehubungan

dengan penyebutan bulan-bulan haram tersebut secara berurutan.

Ringkasnya, bulan-bulan haram memiliki kelebihan atas bulan-bulan

lainnya, maka sangat sesuai bila awal tahun adalah bulan haram, di

tengahnya bulan haram, dan di akhirnya juga bulan haram. Hanya saja

pada akhir tahun terdapat dua bulan haram, dikarenakan ibadah haji
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merupakan penutup rukun-rukun yang empat. Rukun-rukun Islam ini
mencakup amal harta secara murni yaitt zakat, dan amal badan secara

murni. Bagian kedua ini terkadang dilakukan dengan anggota badan,
yaitu shalat, dan terkadang dengan hati yaitu puasa, karena ia
menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan, terkadang pula
dengan harta dan badan, yaitu haji. Oleh karena haji adalah ibadah
yang mengumpulkan keduanya, maka sangat cocok jika ia
mendapatkan kelipatan dari yang diperoleh salah satu di antara amalan
lainnya. Untuk itu, ia mendapatkan dua bulan dari empat bulan haram.

9. Firman Allah,

"Dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam
goa, di waktu dia berkata kepada temannya, 'langanlah kamu

berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita,.r,

(Qs. At-Taubah [9]: a0)

Ma'anaa (beserta kita) artinya penolong kita. Kata as-sakiinah
mengacu kepada pola kata fa'iilah yang berasal dari kata as-sukuun
(tenang).

b\i'p t yu.,:X\llri' C ri !l f' e,o

ui; &r

,-t ,. z I

.aj(Jr u -ii.*'a5ir .t:t'v 6

*v
}ar

!/. t.- 2l c /qo :Jv u;r ;
d' C *: a:. ?'t

/ ,U/, ,.. - , ., c t. / I t

) l*rJ f_r gr-Ll .lt

4663. Dari Anas, dia berkata: Abu Bakar RA menceritakan
kepadaku, dia berkata, "Aku bersama Nabi SAW di dalam goa, maka

")t e '-* ,'JG ^- itt '€:tt fJ I
J;r 6- ii ,f *i, ,sr ;i; ,t

.,:"ii.L; hr ,;u, 
'aL c :Jv ,ttr
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.(

aku melihat jejak-jejak kaki kaum musyrikin, aku berkata, 'Wahai

Rasulullah, sekiranya salah seorang mereka mengangkat kakinya

niscaya dia akan melihat kita'. Beliau bersabda,'Bagaimana
dugaanmu tentang dua orang yang Allah ketiga di antara keduanya'."

-;3t /;3 q t': f- ,JE fr t;i:'\t *, fe It f
)a - trl. . o-. E tl . , t. . ti. - | .o / tlt. to.l . t I t ?t
."\ip $b) ,5v -r+l oJ>; aiiLe dB: sl*,1 a.,11 -r^t)l oyal :gl5

g; o,t>',h'liLt^,J;\';*r e* ,Jw ti':ra,l ,or),'3.',in

4664. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata -ketika terjadi

perselisihan antara dia dengan Ibnu Az-Zubair- Aku berkata,

"Bapaknya adalah Az-Zubair, ibunya adalatr Asma', bibinya adalatr

Aisyah, kakeknya adalah Abu Bakar, dan neneknya Shafiyah. Aku
berkata kepada Sufyan, "Sanad-nya?" Dia berkata, "Diceritakan

kepada kami..." Lalu dia disibukkan seseorang dan tidak mengatakan,

"Ibnu Juraij."

lt ,P'-\:fi ,:'a cir;. ok, :-,3:11 €j ';tii ,d; Ir J6

L1 a' iv. ,Jta $t i;'F -!.lt it ,ywli'.o-it ,'.rt- ,$
'J:n' ,iG .rri iLf! l', ;t, ,# rXl ,* fl';;;* X'

'oln;;) (i ,lou y\t r* i?: ,Lt;;i ,i3t /) g[ :],6r

'*;- )at +w !* ei:, - jlt L-;-- *3 gtht * 4t

";1"4r ilu Ae tii .ir;i'"; ,gbtLti'^1it -f {:

(?, .e;r, n-; ,*:, y h, * Ct L'rj l:J CL idrG

. ,. .. o!,':o.. , , tg.1,i
q. f r ,* 'q; ,:t^;i 'rLi y \t Jb ult'^k
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d.;"'oD ,fi C e*'t s,k, t! l'; )rf,js,ts '7'd-'\t
'o $i +a ,>ra, lf, oC;\lt1 oti-rlr';U ft; irXf o;'t
ltt; ni,'o.) ;,Ly. *i q:: icl ei -i; ,a ,ri' ,
,o o, t,.1 el tc., /-.zcz ,o ,,-?. ,cz o' '-l to

J\ .tt o;; ,sj tl: .JG;;,., eiUlt re 6r'" ,a."i,lt ,*-
o.l,'l )t

4665.Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Pernah

terjadi sesuatu (perselisihan) antara keduanya, maka aku berangkat di

pagi hari kepada Ibnu Abbas dan berkata, 'Apakah engkau ingin

memerangi Ibnu Ztbai;r, sehingga engkau menghalalkan apa yang

diharamkan Allah?' Dia berkata, 'Maha suci Allah, sesungguhnya

Allah menuliskan (menetapkan) Ibnu Az-Zubair dan bani Umayyah

untuk menghalalkannya, dan sungguh demi Allah, aku tidak

menghalalkarurya selamanya'. Dia berkata,'Orang-orang berkata:

Baiatlah Ibnu Az-Zubair'. Aku berkata, "Dimana posisi dirinya

dengan urusan ini? Adapun bapaknya adalah hawari (penolong) Nabi

SAW 
-maksudnya 

Az-Zubair- kakeknya adalah sahabat di dalam

goa 
-maksudnya 

Abu Bakar- bibinya adalah pemilik dua ikat

pinggang 
-maksudnya 

Asma'- bibinya dari pihak ibu adalah

ummul mukminin 
-maksudnya 

Aisyah- bibinya dari pihak bapak

adalah istri Nabi SAW 
-maksudnya 

Khadijah- dan bibi Nabi SAW

dari pihak adalah neneknya 
-maksudnya 

Shafiyah-, kemudian dia

sangat terhormat dalam Islam dan ahli Al Qur'an. Demi Allah,

sekiranya mereka menjalin hubungan baik denganku, niscaya mereka

akan memperbaikinya dari dekat, dan jika mereka menguasaiku

niscaya mereka akan menguasaiku dalam kesetaraan dan kemuliaan.

Namun, dia lebih mengutamakan Tuwaitat, Usamaat, dan Humaidat

atasku, maksudnya beberapa marga dari bani Asad, bani Tuwait, bani

Usamah, dan bani Asad. Sesungguhnya putra Abu Al Ash tampak

berjalan ke depan -yakni Abdul Malik bin Marwan- dan

sesungguhnya dia melipat ekornya 
-maksudnya 

Ibnu Az-Zttbair-.
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?o .;!lt i o#,ti ,Ju; q& ,y.r & (*;'^gJ1 ,J e, *
,:;A.,t, f e\.w, " i; .-;, 4r\ ,'aI"tk ,iie
g, \t e 4t * it ,'-ij ,L -* J* Jri ,:rr 4,
,tx.G -f ';t, i;rt qi u.r, f'gi Uti ;; i0 *:
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"';11 
;uri-;.t: e &i,ip

'* ; il;"o\ U ! iK'uls ,r'.* U;"itri 6: ,l*.* ,r-* a
ctto'. 6t.oic ,'11 -/.e-* qr ot q d\-t

4666. Dari Ibnu Abi Mulaikah, kami masuk kepada Ibnu
Abbas dan dia berkata, "Apakah kalian tidak merasa takjub terhadap
Ibnu Az-Zubair melakukan urusannya ini? Aku berkata, ,sungguh aku
akan menghisab diriku untuknya, dan aku tidak menghisabnya untuk
Abu Bakar dan tidak juga untuk lJmar, padahal keduanya lebih layak
terhadap segala kebaikan dibandingkan dirinya, dan aku berkata; putra

bibi Nabi SAW, putra Az-Zubair, putra Abu Bakar, putra Saudara
Khadijah, dan putra saudari Aisyatr. Ternyata dia semakin merasa
lebih tinggi dariku dan tidak menginginkan hal itu. Aku berkata; Aku
tidak menduga bahwasanya aku mengajukan hal ini dari diriku dan dia
meninggalkannya. Aku tidak melihatnya menginginkan kebaikan.
Sekiranya menjadi keharusan (untuk memilih), maka dikuasai anak-
anak pamanku lebih aku sukai daripada dikuasai oleh selain mereka."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Dia salah seorang dari dua orang ketika
keduanya berada dalam gua, di wahu dia berknta kepada temannya,
'Janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita'."
Yakni menolong kito). Abvljbaidah berkata tentang firman Allah, ,il
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rii6 iirr (sesungguhnya Allah bersama kita), "Yakni penolong dan

pelindung kita."

)flt qA'2,:fUt (Kata 'as-sakinah' mengacu kepada pola

kata fa'iilah' dari kata as-sukuun). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah

juga.

Imam Bukhari mengutip tiga hadits pertama di bab ini dari

Abdullah bin Muhammad, yaitu Al Ju'fi. Diantara guru-guru Imam

Bukhari terdapat sejumlah syaikh yang bernama Abdullah bin

Muhammad, seperti Abu Bakar bin Abi Syaibah. Akan tetapi jika

hanya disebutkan 'Abdullah bin Muhammad' maka maksudnya adalah

Al Ju'fi, karena Imam Bukhari memiliki hubungan khusus dengannya

dan sangat banyak meriwayatkan hadits darinya. Adapun Habban

yang disebutkan pada sanad hadits pertama adalah Ibnu Hilal. Hadits

ini telah dijelaskan pada pembahasan keutamaan Abu Bakar.

i.lJt j.t G.'r'^:i. e': 4- (Ketika terjadi perselisihan antara dia

dengan lbnu Az -Zubair) . Y akniperbedaan tentang pembaiatan. Ketika
Muawiyah meninggal, Ibnu Az-Zubair tidak mau membaiat Yazid bin

Muawiyah, hingga akhirnya Yazid bin Muawiyah menghasut Muslim

bin Uqbah di Madinah untuk memerangi Ibnu Az-Zubair, maka

terjadilah perang Al Harrah. Pasukan Muslim bin Uqbah berangkat

menuju Makkah, tetapi pemimpin mereka meninggal, lalu digantikan

oleh pemuda Syam, Hushain bin Numair, dan dia pun mengepung

Ibnu Az-Zubair di Makkah. Mereka melempari Ka'bah dengan

Manjanik (pelempar api) hingga terbakar. Kemudian mereka

dikejutkan oleh berita kematian Yazid bin Muawiyah dan akhirnya

mereka kembali ke Syam. Kesempatan ini digunakan Ibnu Az-Zubair

membangun Ka'bah. Setelah itu, dia mengajak orang-orang untuk

membaiat dirinya menjadi khalifah, dan dia pun ditaati oleh penduduk

Hijaz, Mesir, Irak, Khurasan, dan sebagian besar penduduk Syam.

Namun, Marwan berhasil menguasai Syam dan membunuh Adh-

Dhahhak bin Qais pemimpin yang ditunjuk oleh lbnu Az-Zubair di

Marj Rahith. Selanjutnya Marwan berangkat menuju Mesir hingga
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berhasil menguasainya. Semua itu berlangsung pada tahun ke-64 H.
Pembangunan Ka'bah pun selesai pada tahun ke-65 H. Kemudian
Marwan meninggal pada tahun ke-65 H, lalu diganti Abdul Malik.
Selanjutnya Al Mukhtar bin Abi Ubaid berhasil menguasai Kufah dan
orang-orang yang loyal terhadap Ibnu Az-Zubair melarikan diri dan
meninggalkannya.

Adapun Muhammad bin Ali bin Abi Thalib yang dikenal
dengan gelar Ibnu Al Hanifiyah dan Abdullatr bin Abbas tinggal di
Makkah sejak terbunuhnya Al Husain. Maka Ibnu Az-Zubair
mengajak keduanya membaiat dirinya, tetapi keduanya menolak dan

berkata, 'Kami tidak membaiat hingga orang-orang sepakat pada satu

orang'. Sikap kedunya ini kemudian diikuti oleh sekelompok
masyarakat. Akhirnya, Ibnu Az-Zubair mengambil tindakan yang
keras dan memboikot mereka. Peristiwa ini terdengar oleh Al
Mukhtar, maka dia menyiapkan satu pasukan kepada mereka dan
mengeluarkan keduanya serta meminta izin dari keduanya untuk
memerangi Ibnu Az-Zubair, tetapi keduanya menolak. Lalu keduanya

berangkat ke Thaif dan tinggal di sana hingga akhirnya Ibnu Abbas
meninggal di sana pada tahun 68 H.

Sepeninggal Ibnu Abbas, Ibnu Al Hanifiyatr berangkat ke arah
Radhwah (gunung yang terletak di Yanbu') dan tinggal di sana.

Kemudian dia bermaksud masuk ke Syam dan berangkat ke aratr

Ailah dan meninggal di akhir tahun 73 H atau74IJ, tak lama setelah
pembunuhan Ibnu Az-Zubair, menurut pendapat yang shahih.

Sebagian mengatakan, dia hidup hingga tahun 78 H atau sesudah itu.
Menurut Al Waqidi, dia meninggal di Madinah pada tahun 8l H.
Sementara Al Kisaniyah mengklaim bahwa dia masih hidup dan
belum meninggal. Konon dialah yang dimaksud dengan Al Mahdi dan
dia tidak meninggal hingga berhasil menguasai bumi. Ini salah satu di
antara sekian banyak khurafat mereka.

Hanya saja aku meringkas apa yang telatr aku sebutkan dari
kitab Thabaqaat Ibnu Sa'ad, Tarikh Ath-Thabari, dan selainnya, untuk
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menjelaskan maksud perkataan Ibnu Abi Mulaikah, /.1 ,y.3 q 
e : q

1.|t lXetika terjadi perselisihan antara dirinya dan lbnu Az-Zubair),

dan juga lafazhpada jalur lain, ;ir 
'$\tibi 

U"jt ldii /b l, ,tV o'):tii

a* y\r ri4r4f: ,'cti6 ,1.1r #) [;U ,/* .u.t'S'tt;:f.1(Aku berangkat

kepada lbnu Abbas dan berkata, 'Apakah engkau ingin memerangi

Ibnu Az-Zubair', dan perkataan lbnu Abbas, 'Manusia berkata

baiatlah lbnu Az-Zubair, maka aku berkata dimana posisi dirinya
dengan urusan ini'.) Maksudnya, dia berhak atas khilafah karena

banyaknya keistimewaan yang disebutkan. Namun, Ibnu Abbas

menolak untuk membaiat, karena alasan yang telah dia sebutkan.

Al Fakihi meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Muhammad bin
Jubair bin Muth'im, dari bapaknya, dia berkata, "Ibnu Abbas dan Ibnu
Al Hanifiyah berada di Madinah, kemudian keduanya tinggal di
Makkah, maka Ibnu Az-Zubair meminta dari keduanya untuk
membaiat, tetapi mereka menolak hingga orang-orang sepakat untuk
membaiat satu orang. Lalu Ibnu Az-Zubair mempersulit keduanya.

Menghadapi kondisi itu, keduanya mengirim utusan ke Irak.

Akhirnya, penduduk Irak memberi respon dengan mengirimkan 4000

pasukan. Ketika pasukan ini datang, keduanya sedang berada dalam

kepungan, dan di depan pintu telah dikumpulkan kayu bakar untuk
menakut-nakuti keduanya. Pasukan tersebut berhasil mengeluarkan

keduanya dari kepungan dan membawa keduanya ke Tha'if. Menurut
Ibnu Sa'ad, kisah antara Ibnu Abbas dan lbnu Az-Zubair ini terjadi
pada tahun 66 H.

iU;i'iii (Dan ibunya adalah Asma). Yakni Asma' binti Abu

Bakar Ash-Shiddiq. Adapun kalimat, "Nenelcnya adalah Shafiyah",
yakni Shafiyah binti Abdul Muththalib. Kemudian lafazh pada jalur
kedua, "Adapun bibinya dari pihak bapak adalah istri Nabi SAW,

mal<sudnya Khadijah", hal ini hanya dari segi majaz, karena yang

benar ia adalah bibi daripada bapak Tbnu Az-Zubair. Sebab Iftadijah
binti Khuwailid adalah Ibnu Asad, dan Az-Ztbair adalah Ibnu Al
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Awwam bin Khuwailid bin Asad. Hal serupa terjadi juga pada riwayat
ketiga ketika dikatakan, "Dia putra Abu Bakar", dimana dia adalah
putra anak perempuan Abu Bakar, begitu juga ketika dikatakan, "Dia
putra saudara Khadijah", sesungguhnya yang benar ia adalah putra
saudara laki-lakinya, yaitu Al Awwam.

t63r:1,1 ,otlr'ai 6m berknta kepada Sufyan sanadnya?).

Jika dibaca 'isnaadahu'maka maknanya adalah sebutkan sanad-nya.
Bila dibaca 'isnaaduhu ' maka maknanya adalah bagaimana

sanadnya?

€-; lry 'e li L*l '^iie.l $'.1, :Jtie (Dia berkata,

"Diceritakan kepada kami..." Lalu dia disibukkan oleh seseorang dan
tidak mengatakan "Ibnu Juraij"). Secara zhahir, dia menyatakan telah
mendengar langsung dari syaikhnya. Namun, karena dia tidak
menyebut 'Ibnu Juraij', maka ada kemungkinan ada perantara di
antara keduanya, dan ada juga kemungkinan tidak ada perantara. oleh
karena itu, Imam Bukhari mendukungnya dengan mengutip hadits dari
jalur lain dari Ibnu Juraij, kemudian dari jalur lain dari gurunya.

i* W ok, :iS1; eri i.t Sa gmu Abi Mutaikah berkata,

"Dan antara keduanya terdapat sesuatu".).Di sini menggunakan kata
ganti untuk dua orang tanpa menyebutkan orang yang dimaksud
sebelumnya. Hal ini dia lakukan untuk meringkas. Adapun yang
dimaksud adalah Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair. Hal ini sangat tegas

pada riwayat pertama, V$ ,s.r Gj'^:i. et ,f r'# i)'Sa gmu Abbas

berkata, 'Ketika terjadi perselisihan antara dirinya dan lbnu Az-
Zubair'.).

4.
ht {? ti S;5 (Engkau menghalalkan apa yang diharamknn

Allah).Maksudnyu, b"rprr*g di wilayah Haram.

';r!i (Menghalalkan), yakni mereka membolehkan berperang

di wilayah Haram. Hanya saja Ibnu Abbas menisbatkan hal itu kepada
Ibnu Az-Zubair, meski sebenarnya bani Umayyah yang lebih dahulu
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memulai berperang dan mengepungnya. Adapun Ibnu Az-Zubair
awalnya hanya membela diri, maka Abdullah bin Az-Zubair

mengepung bani Hasyim untuk membaiatnya, sehingga benarlah jika
dikatakan dia membolehkan berperang di wilayah Haram. Sebagian

orang mengatakan lbnu Az-Zubair-lah yang menghalalkan perbuatan

itu.

f,s.1 'J,ii I @l* tidak menghalalkannya selamanya).

Maksudnya, aku tidak membolehkan berperang di wilayah Haram.

Inilah madzhab Ibnu Abbas, yaitu tidak boleh berperang di wilayah

haram meskipun dia diperangi.

a6r ,16 :)ti TOia berknta, "Orang-orang berkata",). Orang

yang berkata di sini adalah Ibnu Abbas, dan yang menukil darinya

adalah Ibnu Abi Mulaikah, maka riwayat ini dinyatakan muttashil
(memiliki sanad yang bersarnbung). Maksud 'manusia' adalah mereka

yang loyal terhadap lbmr Az-Zubair. kalimat, "Dimana posisi dia

dengan urusan ini?", yakni tentang khilafah. Maksudnya, dia bukan

tidak pantas memegang khilafah karena kemuliaan para leluhurnya

ditambah sifatnya yang terhormat dalam Islam dan ahli tentang Al-

Qur'an.

Dalam riwayat Ibnu Qutaibah dari jalur Muhammad bin Al
Hakam, dan dari jalur Yatrya bin Sa'ad dari Al A'masy, dia berkata,

"Ibnu Abbas berkata ketika dikatakan kepadanya, 'Baiatlah Ibnu Az-
Zubair','Dimana tempat menghindar dari Ibnu Az-Zubair?'." Adapun

lafazh pada riwayat keduq yaitu putra Abu Bakar, akan disebutkan

pada tafsir surah Al Hujuraat.

7i q ,i*t ,ib't bf 1'., (Demi Altah, iika mereka

menjalin hubungan baik denganht, niscaya mereka akan

melakukannya dari dekat). Yakni dengan sebab hubungan kerabat.

,i.;:t b, (Sekiranya merekn menguasaiku). Berasal dari kata

tarbiyah (mengasuh).
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,t.il Nxcaya mereka akan menguasaiku). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan dengan lafazh'rabbaniy ' yakni dalam bentuk
tunggal.

iuki 6esetaraan). Yakni yang serupa dan sepadan.

?tf (Kemuliaan). Yakni dalam kebaikan-kebaikan leluhur

mereka.

Makna zhahir pernyataan ini bahwa yang dimaksud Ibnu
Abbas dalam perkataannya itu adalah bani Asad (marga Ibnu Az-
Zubair). Namun, perkataan sejarawan Abu Mikhnaf menunjukkan

bahwa yang dimaksud adalah bani Umayyah. Dia menyebutkan dari
jalur lain, ketika Ibnu Abbas mendekati kematiannya di Tha'if. Dia
mengumpulkan anak-anaknya dan berkata, "Wahai anak-anakku,

sesungguhnya Ibnu Az-Zubair ketika berkuasa di Makkah, maka aku

mendukungnya dan mengajak orang-orang untuk membaiatnya, meski
aku harus meninggalkan anak-anak paman kita dari bani Umayyah,
jika mereka menerima kita niscaya akan diterima dalam kesetaraan,

dan jika mereka menguasai kita niscaya akan dikuasai dalam
kemuliaan. Ketika dia mendapatkan apa yang didapatkannya, maka
dia pun mengabaikanku."

Hal ini lebih dikuatkan keterangan di akhir riwayat ketiga
ketika dia berkata, "Sekiranya menjadi keharusan (untuk memilih),
maka aku dikuasai oleh anak-anak pamanku lebih aku sukai daripada

harus dikuasai oleh selain mereka." Sebab anak-anak paman Ibnu
Abbas adalah bani Umayyah bin Abdu Syams bin Abdi Manaf.
Mereka berasal dari bani Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdi
Manaf. Maka Abdi Manaf (kakek Abdullah bin Abbas bin Abdul
Muththalib) adalah putra paman Umayyah (kakeknya Marwan bin Al
Hakam bin Abu Al Ash). Adapun Hasyim dan Abdi Syams adalah dua
saudara kandung.

Lebih tegas lagi, keterangan Abu Mikhnaf; Sesungguhnya
pada bagian akhir riwayatnya dikatakan, "Ibnu Abbas berkata kepada
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anak-anaknya, 'Apabila kalian telah menguburkanku, maka

bergabunglah dengan anak-anak paman kalian bani Umayyah."

Kemudian aku melihat penjelasan tentang itu dalam riwayat Ibnu Abi

Khaitsamah dalam kitabnya At-Tarikh sehubungan dengan hadits di

atas, yang mana sesudah kalimat, 'dia terhormat dalam Islam dan ahli
membaca Al Qur'an', maka dia berkata, "Aku pun meninggalkan

anak-anak pamanku yang jika menjalin hubungan baik denganku

niscaya akan dijalin dari dekat, namun ternyata dia lebih

mengutamakan orang lain atasku." Dengan penjelasan ini maka

perkataan Ibnu Abbas tersebut dipahami dengan baik.

Kemudian lebih tegas lagi pernyataan dalam riwayat Ibnu

Qutaibah, bahwa Ibnu Abbas berkata kepada putranya yang bernama

Ali, "Bergabunglah dengan putra pamarunu, karena sesungguhnya

hidungmu adalah bagian dirimu meskipun pesek." Maka Ali
bergabung dengan Abdul Malik dan menjadi manusia paling dekat

dengannya.

'* ftt (Dia lebih mengutamakan atas diriku). Kata aatsara

adalah kata kerja lampau dari lafazh atsrah (mementingkan). Dalam

riwayat Al Kasymihani dinukil dengan lafazh,'fa aatsara' diganti

dengan lafazh'fa aina', namun hal ini adalah kesalahan penyalinan

naskah. Sementara dalam riwayat Ibnu Qutaibah disebutkan, t\:*i

It$ur'e\i C t'i-ti tte ,b (Aku telah mendukungnya namun ia

lebih mengutamakan orang lain atas diriku, maka aku tidak ridha
diremehkan).

L-i" ?tGJ| c:r;u\ts ul{At (ruwaitat,

Usamaat, dan Humaidat, malcsudnya adalah marga-marga dari bani

Asad). At-Tuwaitat dinisbatkan kepada bani Tuwait bin Asad, dan

sebagian mengatakan Tuwait bin Al Harits bin Abdul Uzza bin

Qushai. Sementara Usamaat dinisbatkan kepada bani Usamah bin
Asad bin Abdul Uzza. Adapun Al Humaidat dinisbatkan kepada bani

Humaid bin Zuhair bin Al Harits bin Asad bin Abdul Uzza.

ti €.U r:Lii
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Al Fakihi berkata, "Az-Zubair bin Bakkar menceritakan

kepada kami, dari Muhammad bin Adh-Dhahhak, bahwa Zuhair bin
Al Harits dikuburkan di Al Hrjr." Dia berkata, "Dan Az-Zubair
menceritakan kepada kami, dia berkata, 'Humaid bin Az-Zuhair
adalah orang pertama yang membangun rumah di Ka'bah yang

berbentuk kubus. Adapun orang-orang Quraisy tidak menyukai hal itu
karena menyamai Ka'bah. Ketika Humaid telah selesai membangun

rumahnya. Akhirnya seorang pujangga mereka berkata:

Hari ini Humaid membangun rumahnya,

entah kehidupannya dan entah kematiannya.

Ketika dia tidak ditimpa apapun, maka mereka pun

mengikutinya dalam hal itu'. Marga-marga yang disebutkan itu
bertemu pada Khuwailid bin Asad, kakeknya Az-Zubair."

Al Azruqi berkata, "Adapun lbnu Az-Zubair jika mengajak

manusia untuk memberi izin, maka dia memulai dari bani Asad

sebelum bani Hasyim dan bani Abdi Syams serta selain mereka. Inilah
makna perkataan Ibnu Abbas,'Dia mengutamakan At-Tuwaitaat atas

diriku...'." Dia juga berkata, "Ketika Abdul Malik bin Marwan
memegang khilafah, maka dia lebih mendahulukan bani Abdi Syams,

kemudian bani Hasyim, bani Al Muththalib, dan bani Naufal.
Kemudian dia memberi kepada bani Al Harits bin Fihr sebelum bani
Asad. Dia berkata, 'Aku akan mendatrulukan atas mereka (yakni bani
Asad) marga kaum Quraisy'. Dia melakukan hal ini untuk
menunjukkan penyelisihannya terhadap lbnu Az-Zubair." Ibnu Abbas

menyebutkan marga-marga tersebut dalam bentuk jamak yang

menunjukkan jumlah sedikit, dengan maksud merendahkan mereka.

!:j i *1 ,4'e ui *j' (u't'sudnva marga-marsa dari bani

Asad Uin fu*oil). Demikian yang disebutkan. Namun, yang benar

adalah, "Maksudnya marga-marga dari bani Tuwait bin Asad...." Hal
ini disitir oleh Iyadh. Saya (Ibnu Hajad katakan, demikian juga
tercantum dalam kitab Mustakhraj Abu Nu'aim, yakni menurut versi
yang benar. Sementara dalam riwayat Abu Mikhnaf disebutkan,
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"Klan-klan kecil daripada bani Asad bin Abdul Uzza", dan inilah yang

benar.

,/6t gri it'tt1 ls"rungguhnya putra Abu At Ash). Maksudnya,

Abdul Malik bin Marwan bin Al Hakam bin Abu Al Ash.

jj. (tampak). Maksudnya, akan menang dan berkuasa.

'-, , t-?

drriJl , -*i- (Berjalan maju). Al Khaththabi dan selainnya\l-

berkata, "Maksudnya berjalan dengan cepat. Ini adalah perumpamaan

untuk seseorang yang menginginkan hal-hal yang tinggi dan mulia."
Ibnu Atsir berkata, "Kata yang terdapat dalam Shahih Bukhari adalah

'al qudamiyyah', yakni terdepan dalam kemuliaan dan keutamaan.

Adapun yang tercantum dalam kitab-kitab Al Gharib adalah 'al
laqdumiyah', yakni terdepan dalam kemuliaan. Ada juga yang

mengatakan, 'Terdepan dalam tekad dan perbuatan'." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, dalam riwayat Abu Mikhnaf sama seperti yang
tercantum dalam kitab As h- Shahih. "

t..1 c1 ts.
45 Lsj nilj (Sesungguhnya dia melipat ekornya). Yakni Ibnu

Az-Zrrbair. Hal ini sebagai kiasan akan kemunduran dan

keterbelakangannya dalam hal-hal yan1 besar. Ada juga yang

mengatakan sebagai kiasan atas sikapnya yang pengecut dan lebih
mementingkan hidup bersenang-senang, seperti perbuatan binatang
buas saat akan tidur. Namun, pengertian pertama lebih tepat.

Ad-Dawudi berkata, "Maknanya, dia berhenti, tidak bergerak

maju dan tidak pula mundur, serta tidak menempatkan sesuatu pada

tempat yang sesuai, seperti mendekatkan para penasihat dan

menjauhkan orang-orang yang kerdil." Menurut Ibnu At-Tin, makna
'melipat ekornya' adalah tidak berhasil mendapatkan apa yang
diinginkannya.

Dalam riwayat Abu Mikhnaf disebutkan, ,*" ;:J, i.t bts

csliailt (Sesungguhnya Ibnu Az-Zubair berjalan mundur). Makna

inilah yang sesuai dengan perkataannya terhadap Abdul Malik, yakni
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q"it ,# (berjalan maju). Lalu terjadilah seperti yang dikatakan

Ibnu Abbas. Sesungguhnya Abdul Malik terus mengalami kemajuan

hingga berhasil merebut Irak dari lbnu Az-Zubair dan membunuh

saudaranya yang bernama Mush'ab. Kemudian dia mengirimkan

pasukan kepada Ibnu Az-Zubair di Makkah dan terjadilah apa yang

telah terjadi. Sementara urusan lbnu Az-Zubair terus mengalami

kemunduran hingga akhimya terbunuh.

, -j 1;6X (Sungguh aku akan melakukan perhitungan
\P- t)'-

terhadap diriku). Yakni aku akan membicarakannya dalam memberi

bantuan dan menasihatinya. Demikian dikatakan Al Khaththabi.

Sementara Ad-Dawudi berkata, "Maknanya, sungguh aku akan

menyebutkan keutamaan-keutamaannya yang tidak aku sebutkan

sehubungan dengan keutamaan-keutamaan keduanya (Abu Bakar dan

Umar). Hanya saja Ibnu Abbas melakukan hal itu karena orang-orang

telah mengetahui keutamaan Abu Bakar dan Umar. Berbeda dengan

Ibnu Az-Zubair yang keutamaannya tidak semasyhur keutamaan

keduanya. Oleh karena itu, Ibnu Abbas mengungkapnya dan

menjelaskannya kepada mereka sebagai sikap objektif darinya.

Namun, ketika lbnu Az-Zubair tidak bersikap adil terhadapnya, maka

dia pun menarik dukungannya.
.a

e F- 'g 
'jP (Ternyata dia merasa tinggi dariku).

Maksdunya, mengangkat kedudukannya dan merendahkanku.

,: 
":" 

lj (Dan dia tidak menginginkan hal itu). Yakni dia

tidak menginginkan diriku menjadi orang-orang khusus baginya.

t q fu'e?1 6 *f * ,; @ku tidak pernah menduga

bahwa aku mengajukan ini dari diriku). Yakni aku memulai dengan

menampakkan ketundukan kepadanya, tetapi dia tidak meridhai hal itu

dariku.

f; U; itri q @ku melihatnya tidak menginginkan

kebaikan). Maksudnya, dia tidak ingin melakukan kebaikan untukku.
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Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Hanya saja aku

melihatnya menginginkan kebaikan" tetapi ini adalah kesalahan dalam

penulisan.

,;r;'o* (Bahwa aku dikuasai). Yakni dia menjadi majikan dan

pemimpinku. Atau bermakna mengasuh serta mengatur urusannya.

At-Taimi berkata, "Maknanya, aku menaati bani Umayyah lebih aku

sukai daripada menaati bani Asad, sebab bani Umayyah lebih dekat

hubungannya kepada bani Hasyim daripada bani Asad."

10. Firman Altah, iti'j, et e* !At:
"Orang-orang yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan)

budak." (Qs. At-Taubah [9]: 60)

Mu ,irGi ju,$fu

Mujahid berkata, "Beliau membujuk/melunakkan hati mereka

dengan pemberian."

*U'iy-;lo&
G ,lb, ivt '**€i i|ivi

a'&',

,Jd

' 'nt 
'4 o;;i

/^iti Jur

c

Jdl1

4667. Dari Abu Sa'id RA, dia berkata, "Pernah dikirim sesuatu

kepada Nabi SAW. Maka beliau SAW membaginya di antara empat

orang seraya berkata, 'Aku membujuUmelunakknn hati mereka'-

Seorang laki-laki berkata, 'Engkau tidak berlaku adil'. Beliau

bersabda, 'Akan keluar dari keturunan orang ini suatu kaum yang

keluar dari agama ini'."
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Keterangan:

(Bab firman Allah, "Orang-orang yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak." Mujahid berkata, "Beliau melunakkan hati-
hati merekn dengan pemberian"). Pernyataan ini dinukil dengan
sanad yangmaushul oleh Al Firyabi dari Warqa', dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujahid. Namun lafazh, "Dan untuk [memerdekakanJ budak",
tidak tercantum dalam riwayat selain Abu Dzar, dan inilah yang lebih
tepat, karena hadits tersebut tidak menyinggung perkara yang
berkaitan dengan budak.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Sa'id, lid
i:s s ,,y)'Jtit ;&iui ;l'6, ?.\i G. r;,a :* p, * nt jr'";tt
(Pernah dikirim sesuatu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau
membagikannya di antara empat orang seraya berkata, 'Aku

melunakkan hati-hati mereka'. Seorang laki-laki berkata, 'Engkau

tidak berlaku adil'.). Beliau menyebutkannya secara ringkas tanpa
menyebutkan orang yang mengutus dan diutus serta nama keempat
laki-laki itu dan orang yang berkata. Namun, semua ini telah
dijelaskan dalam perang Hunain pada pembahasan tentang
peperangan.

u. Firman Auah, c,6:rb],' eq'i,',te$r o.l,/,ti air
"(Orang-orang munaJik) yaitu orang-orang yang mencela orang-
orang mukmin yang memheri sedekah dengan sukarela.r, (Qs. At-

Taubah [9]:79)

c t.1,i c ! z c . . c , / c t / ' t t ?..f+rtJ, f"J**-l pr<*: .j-*- i)4
Yalmizuun artinya mencela. Juhduhum dan jahdahum artinya

kemampuan mereka.
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,P t;* ,5t; e ':,ilu..u'rl t!) :Jv )i'-^, o-ri *
"* l li,r Lt ltedri*,: l-llu\ie't ?a *,
w:H, c:sfr;,ri'> *i ,iGr,tt |\r tt,'p y') ,rri o;t+

4668. Dari Abu Mas'ud, dia berkata, "Ketika kami diperintah

bersedekah, maka kami pun saling membawa. Abu Aqil datang

membawa setengah sha' dan seseorang datang membawa lebih

banyak darinya. Orang-orang munafik berkata, 'Sesungguhnya Allah
tidak butuh kepada sedekah orang ini dan apa yang dilakukan orang

yang satu ini adalah untuk riya' (pamer)', maka turunlah ayat,'Orang-
orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah

dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh
(untuk disedekahkan) selain sekadar kesanggupannya '. " (ayat).

;t" *'t f h' ;* it J;, otr ils"Gru\tr ,3!-., d,i r
/i;\tA' e:\ or,'-ju ;4" P tt;;ii,2+ ,a1.t*)u,

'., I .l,t llf)
'?.c-P-oub

4669. Dari Abu Mas'ud Al Anshari, dia berkata, "Rasulullah
SAW memerintahkan bersedekah, maka salah seorang kami berusaha

hingga datang membawa satu mud, dan sesungguhnya salah seorang

mereka hari ini memiliki seratus ribu." Seakan-akan dia
memaksudkan dirinya.

Keterangan:

(Bab firman Allah Ta'ala, "Orang-orang yang mencela orang-
orang mulonin yang memberi sedekah dengan sukarela. Yalmizuun
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artinya mencela). Pernyataan ini tidak tercantum dalam riwayat Abu
Dzar, sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan tentang zakat.

ot.il .r.o,

il$tl, e* ) i'# Quhdahum dan Jahdahum artinya

kemampuan mereka). Abu tlbaidah berkata tentang firman Allah

dalam surah At-Taubah ayat 79, piii ltl:*- 1 i-!tt (Dan orang-

orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekadar

kesanggupannya), "Sama saja dibaca 'juhduhum' atau 'jahduhum'
maknanya adalah kemampuan. Dikatakan, 'juhdul muqill', artinya

kemampuan orang yang fakir." Al Farra' berkata, "Al Juhd adalah

dialek penduduk hijaz, sedangkan dialek selain mereka adalah al
jahd." Inilah yang dijadikan dasar di kalangan pakar bahasa Arab,

seperti disebutkan Ath-Thabari. Lalu dia menukil dari sebagian

mereka bahwa makna keduanya berbeda. Dikatakan jika dibaca a/
jahd artinya kesulitan, dan jika dibaca al juhd artinya kemampuan.

Disamping itu masih ada pendapat-pendapat yang lain.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari

Bisyr bin Khalid Abu Muhammad, dari Muhammad bin Ja'far, dari

Syu'bah, dari Sulaiman, dari Abu Wa'il, dari Abu Mas'ud. Sulaiman
yang dimaksud adalah A'masy dan Abu Mas'ud adalah Uqbah bin
Amr Al Badri.

ldur Vi 
g (Ketika kami diperintahkan bersedekah). Pada

pembahasan tentang zakatdisebutkan,itlbJr'6 Ui 6i lKetrka turun

ayat sedekah).

Jrtt 
g (? 6ami saling membawa). Yakni sebagian kami

membawa barang sebagian yang lain untuk mendapatkan upah. Pada

pembahasan tentang zakat disebutkan melalui jalur lain dari Syu'bah,

J't;t, yakni kami bekerja membawa barang untuk mendapatkan upah.

Pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan perbedaan tentang
pelafalannya. Penulis kitab Al Mukhkam berkata, "Dikatakan
'tahaamala fil amri ', artinya dia memikulnya dengan penuh kesulitan.
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Dari sini diambil kata'tahaamala ala fulan' artinya dia membebani si

fulan perkar a yang tidak dia sanggupi.

?C *, W $ "oi |qm Aqil datang membawa setengah

sha'). Nama Abu Aqil ini adalah Habhab. Abd bin Humaid, Ath-

Thabari, dan Ibnu Mandah menyebutkannya dari jalur Sa'id bin Abu

Arubah, dari Qatadah, dia berkata tentang firman Allah, ttt{" U-lt

,>ri:.tbst e'q'fit 4 ei.it (orang-orang yang mencela orang'

orang mukmin yang memberi sedekah dengan su.karela), dia berkata,

*-i- t ?t \1' U 6- ,Jui ,P y: qt;+sr is'JA- lrJlr e h)itt
'oG 

ot : tt etir,jlt j 66 ri '$ qi Lb 6ii #1 '^;i{;il Ltb t1\t , ii 'q ibtb
U'F ,ry I Lb ',* -# tnt't ?nt ls"orong laki-taki Anshar vang

biasa dipanggil Habhab Abu Aqil datang dan berkata, 'Wahai Nabi

Allah, aku bekerja menarik tali kekang dengan upah dua sha' kurma.

Satu sha' aku ambil untuk keluargaku, dan satu sha' lagi yang ini'.

Orang-orang munafik berkata, 'sungguh Allah dan Rasul-Nya tidak

butuh kepada satu sha' Abu Aqil', maka turunlah ayat di atas).

Riwayat ini mursal dan dikutip dengan sanad yang maushul oleh Ath-

Thabarani, Al Barudi, dan Ath-Thabari dari Musa bin Ubaidah, dari

Khalid bin Yasar, dari Ibnu Aqil, dari bapaknya, sama seperti di atas,

tanpa disebutkan namanya.

As-suhaili menyebutkan bahwa ia melihat pada naskah tulisan

sebagian pakar hadits dengan lafazh Jabjab. Ath-Thabarani

meriwayatkan dalam kitab Al Ausatlt, dan Ibnu Mandah dari jalur

Sa'id bin Utsman Al Balwi, dari neneknya (anak perempuan Adi),

bahwa ibunya (Umairah binti Satral bin Rafi') si pemilik satu sha'

yang dicela orang-orang munafik, keluar membawa zakatnya satu sha'

kurma bersama anak perempuannya Umairah kepada Nabi, maka

beliau mendoakan keberkahan untuk keduanya. Demikian yang

disebutkan Ibnu Al Kalbi bahwa Sahal bin Rafi' adalah pemilik satu

sha' yang dicela orang-orang munafik. Abd Bin Humaid

meriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata tentang firman Allah, 'Dan
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orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain
sekadar kesanggupannya', dia adalah Rifa'ah bin Sahal. Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan bahwa dia adalah Rifa'ah bin Sa'ad, maka
mungkin saja ini hanya kesalahan dalam penulisan. Mungkin juga
nama Abu Aqil adalah Sahal, sedangkan gelarnya adalah Habhab, atau
Sahal dan Habhab adalah nama untuk dua orang.

Di kalangan sahabat terdapat juga seseorang bernama Abu
Aqil bin Abdullah bin Tsa'labah Al Balwi Badri. Musa bin Uqbah dan
Ibnu Ishaq tidak menyebutkannya, tetapi Al Waqidi Abdurahman
menyebutkannya bahwa dia mati syahid di Yamamah. perkataan Ath-
Thabari menunjukkan bahwa dia adalah pemilik satu sha'. Lalu
pandangannya ini diikuti sebagian ulama mutaakhirin. Namun,
pendapat pertama lebih tepat. Ada juga yang mengatakan dia adalah
Abdunahman bin Samhan.l Disebutkan dalam hadits Ka'ab bin Malik

tentang kisah taubatnya, dia berkata, Ct )A qt-Jlt 
^4 

J\i- pj;qj
't t '$ tty t;* s.1 S *: io n' 

'j:o 
ls"oronr ioo,-,ooi datang

dan terkadang terhalangi fatamorgana. Maka Nabi sAW bersabda,
'Jadilah engkau Abu Khaitsamah', dan ternyata dia adalah Abu
Khaitsamah). Dia adalah pemilik satu sha' yang dicela orang-orang
munafik'. Nama Abu Khaitsamah ini adalah Abdullah bin Khaitsamah
dari bani Salim. Dia adalah seorang dari kaum Anshar. Hal ini
menunjukkan bahwa ada beberapa orang yang membawa satu sha,
untuk disedekahkan. Pandangan ini dikuatkan redaksi riwayat yang
menyatakan orang itu datang membawa satu sha'. Demikian juga
tercantum dalam kitab Zakar, ?brT:r4i Ur;r+; (Seorang laki-laki

datang dan bersedekah satu sha'). Pada hadits di bab ini disebutkan,

?A *., tr n iAi plt" Aqil datang membawa setengah sha).

Menurut Al Waqidi, orang yang datang membawa sedekah hananya
adalah Zaidbin Aslam Al Ajlani. Sedangkan yang datang membawa
satu sha' adalah Aliyah bin Zaid Al Muharibi. Menurutnya, diantara

I Pada catatan kaki cetakan bulaq disebutkan, "Demikian tercantum pada sebagian
naskah. Sementara pada sebagiannya lagi disebutkan dengan lafazh, 'Sahan'.
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mereka yang mengatakan bahwa orang yang bersedekah itu berbuat

riya' dan Allah tidak butuh sedekahnya adalah Mu'tab bin Qusyair

dan Abdullah bin Nabtal. Keterangan ini disebutkan Al Khatib dalam

kitab Al Mubhamat dari jalur Al Waqidi, dan didalamnya disebutkan,
..Abdurahman bin Nabtal." Pada pembahasan mendatang akan

disebutkan keterangan yang menunjukkan bahwa mereka yang

bersedekah dengan satu sha' bukan hanya satu orang.

'9 F\bUt. rE: (Seseorang datang membawa lebih banyak

darinya).Pada pembahasan tentang zakat disebutkan, :?|y1 ;V,

ff (Seseorang datang membawa harta yang banyaf). Al Bazzar

meriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah dan Abdurrahman dari

bapaknya, dari Abu Hurairah, dia berkata, * Xo' .,l.r it lr-l jt;

J',.r:6-,'J.u :'p i *}t |*;,# 'j,i ,'{ 
'ed'bt 

s-li iy r}:;ts ,'l''t
ari li'r '!36.;Jvi,,J-q t$Ji 4?t ,,lr*ii #i ';ri a.\1 q.11 lt
f e tv 'qb:ti rGili 4 h't ot{i :Jtt '83i qt *bi ci
(Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian bersedekah,

sesungguhnya alw ingin mengirim satu pasukan-" Dia berkata,

"Abdurahman bin Auf datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, alan

memiliki empat ribu; dua ribu aku pinjamkan kepada Rabblru dan dua

ribu alil tahan untuk tanggunganku (keluargaku)'. Baliau bersabda,

'semoga Allah memberkahimu pada apa yang engkau berikan dan

apa yang engknu tahan'. Dia berkata, 'seorang laki-laki dari Anshar

bekerja sebagai laili dan mendapatkan dua sha' kurma.")-

AlBazzar berkata, "Tidak ada yang menukilnya dengan sanad

ya]ng maushul, ke(xtali Thalib bin Abbas, dari Abu Awanah dari

IJmar." Dia juga berkata, "Abu Kamil menceritakannya kepada kami,

dari Abu Awanah", tetapi tidak menyebutkan Abu Hurairah di

dalamnya. Demikian juga dalam riwayat Abd bin Humaid, dari Yunus

bin Muhammad, dari Abu Awanah. Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabari, dan

Ibnu Mardawaih meriwayatkannya dari beberapa jalur lain dari Abu
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Awanah secara mursal. Ibnu Ishaq menyebutkannya dalam kitab Al
Maghazi tanpa sanad.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Yahya bin Abu Katsir,
dan dari jalur Sa'id dari Qatadah, dan Ibnu Abi Hatim dari jalur Al
Hakam bin Aban dari Ikrimah dengan makna yang sama. Dia berkata,
'r3',ti -'!'F6':'* d f- y,il, ,b *\') r;p a' .,i; ^i,' 

jp3"63
g,r;,& ,1tt'*.* ).a ior'J'b: U i,Sui'o,tt a.rr,,,i'* i ,i.;)t
'n*6 y'tO:,,;"st {$bi t+;'ki q i ?rr trs. :Jui',,.na.'.>?.i,

;j u Lb. ,P i.i "Es .ro A ,j-) uJw'€"e i (Rasutullah SAW
'*"n[onirio'n 

bersedekah -yoinr t "rri, 
'perang 

Tabuk- maka
Abdurahman bin Auf datang membawa empat ribu seraya berkata,
'Wahcti Rasulullah hartaku delapan ribu, aku datang kepadamu
membawa setengahnya dan aku menahan setengahnya'. Beliau
bersabda, 'Semoga Allah memberkahi untukmu pada apa yang
engkau tahan dan pada apa yang engkau berikan'. Pada hari itu
Ashim bin Adi bersedekah dengan memberikan seratus wasak kurma.
Abu Aqil datang membawa satu sha' kurma.). Ath-Thabari juga
meriwayatkan dari jalur Al Auf dari Ibnu Abbas sepertinya.

Kemudin diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu
Abbas, dia berkata, +1 b 4\i '#.')i J* ;. ,ie'jt !;b ,v
(Abdurrahman bin Auf datang' *u'*boio iO'rqiyol, 

":*ory. 
Abd bin

Humaid dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas,
dia berkata , yq3 d tr , jta ?t'q 4.3i u.-J\ :'* i r), * ,r;

?t'.4 +\l plUaurohman bin Auf datang membawa 400 (Jqiyah emas

dan berkata, 'Sesungguhnya aku memiliki 800 uqiyah emas).
Abdtrrazzaq meriwayatkannya dari Ma'mar dari eatadah, dia
berkata, lri: jlT '*U;6OOO Dinar). Serupa dengannya dari Ibnu Abi

Hatim dari jalur Mujahid. Iyadh meriwayatkan di kitab Asy-Syifa
bahwa dia datang hari itu membawa 900 ekor unta.l Ini adalah

I Pada catatan kaki cetakan bulaq disebutkan, "pada salah satu naskah tertulis "700."
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perbedaan yang sangat mencolok tentang sedekah yang dibawa

Abdurahman bin Auf. Namun, jalur yang lebih shahih adalah yang

menyebutkan 8000 dirham. Demikian dinukil Ibnu Abi Hatim dari

jalur Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas dan selainnya.

Dalam kitab Ma'ani Al Farua' disebutkan bahwa Nabi SAW

menganjurkan orang-orang untuk bersedekah, maka Umar datang

membawa sedekahnya, Utsman datang membawa sedekah yang

sangat banyak, dan juga sebagian sahabat Nabi SAW, yakni

Abdurahman bin Auf. Lalu Abu Aqil datang membawa satu sha'

kurma. Orang-orang munafik berkata, "Mereka itu tidak

mengeluarkan sedekah melainkan ingin dilihat (pamer). Adapun Abu

Aqil, sesungguhnya dia membawa satu sha' agar dia disebut-sebut,"

Maka turunlah ayat di atas. Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu

Sa'id, ,4#, 'U. o';'Flir ,vt ,yt\ i'Jb i f?t 'r:t ;W
(Abdurahman bin Auf datang membawa sedeknhnya dan juga orang-

orang mukmin yang bersedekah secara sukarela).

w:Jrl, o:#" u-:lVlcjp (Maka turunlah ayat, "Orang-orang

yang m'.encela orang-orang yang memberi sedekah dengan

sukarela".). Mereka adalah orang-orang yang berperang tanpa

meminta bantuan nafkah dari penguasa atau selainnya. Adapun

firman-Nya, "Dan orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang

dinaftahkan kecuali menurut kesanggupan mereka", berhubungan

dengan kalimat "Orang-orang yang bersedekah secara sukarela".

Dalam hal ini, mereka yang mengatakan bahwa kalimat ini

berhubungan dengan kalimat, "Orang-orang yang mencela", adalah

tidak benar, karena hal itu akan merusak makna. Demikian juga

mereka yang mengatakan bahwa ia berhubungan dengan kalimat

"Orang-orang mulonin", karena dapat dipahami bahwa "Orang-orang

yang tidak mendapatkan kecuali menurut kesanggupan mereka",

bukanlah orang-orang mukmin, sebab makna dasar dalam penggunaan

kata penghubung adalah menunjukkan perbedaan antara yang sebelum

dan sesudahnya, maka seakan-akan dikatakan, "Orang-orang yang
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mencela orang-orang yang bersedekah secara sukarela daripada kedua
kelompok ini, yaitu orang-orang mukmin dan orang-orang yang tidak
mendapatkan kecuali kesanggupan mereka." Artinya, yang pertama
adalah orang-orang mukmin yang bersedekah secara sukarela, dan
yang kedua adalah selain orang-orang mukmin yang bersedekah

secara sukarela. Tentu saja makna ini tidak benar. Dengan demikian,
yang benar bahwa kalimat tersebut dihubungkan kepada kalimat,
'Orang-orang yang bersedekah secara sukarela' . Ini termasuk
menyebut kata yang khusus sesudah kata yang umum. Hal itu
berfungsi untuk memberi penekanan kepada yang khusus, sebab pada

umumnya celaan terhadap mereka yang menyedekahkan sedikit
hartanya lebih banyak terjadi dibanding celaan terhadap mereka yang
banyak menyedekahkan harta yang dimilikinya.

tSur,gT-;; Ui;i'J\;i+ (Salah seorang kami berusaha hingga

datang dengan membawa satu mud). Maksudnya, bersedekah dengan

satl mud tersebut. Pada pembahasan tentang zakat disebutkan, 'M
'** 4lr StSi;i lSalah seorang diantara kami pergi ke pasar, lalu

mengangkut [barang-barangJ). Riwayat ini menjelaskan maksud

kalimat, itili (Kami berusaha).

/i fr\ i-}t qy:l 'tt1j (Dan sesungguhnya salah seorang

mereka hari ini memiliki 100 ribu). Pada pembahasan tentang zakat

disebutkan, li ul ltt ,<u4.';;ls ls"rungguhnya sebagian mereka

pada hari ini memiliki 100 ribu). Ada kemungkinan yang dimaksud
adalah dirham, atau dinar, atat mud.

*,?V" o$? 6eatan-aknn dia maksudkan dirinya sendiri).

Ini adalah perkataan Syaqiq, periwayat dari Abu Mas'ud. Hal itu
dijelaskan Ishaq bin Rahawaih dalam Musnad-nya, dan darinya Imam
Bukhari mengutip hadits ini. Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur
lain dari Ishaq, dia berkata di bagian akhir, 

'lti ,fi iA ;t1r'@.b11
A*) ,rb';i"'t'g |03? (Sesungguhnya bagi salah seorang mereka hari
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ini 100 ribu." Syaqiq berkata, "Seokan yang dia maksudkan adalah
dirinya sendiri."). Al Ismaili meriwayatkan hadits serupa disertai

tambahan, 'ig .S )3u ;1 oki :';t',.r\t'Sl 1n A'masy berkata, ' Abu

Mas'ud telah memiliki harta yang banyaft'.). Ibnu Baththal berkata,

"Maksudnya, mereka pada zaman Rasulullah menyedekahkan apa

yang mereka dapatkan, sedangkan mereka itu banyak memiliki harta

namun tidak bersedekah." Demikian yang dia katakan, tetapi ini jauh

dari kebenaran. Ibnu Al Manayyar berkata, "Maksudnya, mereka tetap

bersedekah meskipun sedikit dan membebani diri mereka untuk
melakukan hal itu, kemudian Allah memberi kelapangan kepada
mereka, sehingga mereka pun dapat bersedekah dengan mudah tanpa
merasa takut sulit."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin yang dimaksud adalah

semangat bersedekah saat ini karena kemudahan yang diberikan
kepada mereka adalah lebih utama daripada semangat bersedekah

dengan susah payah. Atau yang dimaksud adalah isyarat tentang
susahnya kehidupan di zaman Rasul, karena sedikitnya penaklukan
dan rrrmpasan pada masa beliau, dan keluasan hidup mereka
sesudatrnya karena banyaknya penaklukan serta harta ftlmpasan.

12. Firman A[ah, '6:]'*'&'# tl n+ 
'# I ]f i# gi;;t

iil i,' fr eti
t'Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidok kamu

mohonkan ampun bagi mereka (adalah samo sajo). Kendatipun
kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun

Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka."
(Qs. At-Taubah [9]: 80)

tcz th.'.. , j t o

.frc 441 cL> Orl ;rr e:;6 rs cii; \.. z zz) .. .ott{)F/rt'\. t..dl Ie

&2 - FATIIUL BAARI



'^2;'oblj-'o1t tC *', ul; i' _u at , ;, Jt .n' -ri; 
"t,r

\t .u it Jy, ?* ,^l;'J;'oi ifl*-'; .;Ae ,i6i ^;;<

4670. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Ketika Abdullah bin
IJbay meninggal, putranya yang bemama Abdullah bin Abdullah
datang kepada Rasulullah sAw dan meminta kepada beliau agar
memberikan baju gamisnya untuk digunakan mengafani bapaknya.
Rasulullah sAw memberikan kepadanya. Kemudian dia meminta
pula kepada beliau untuk menshalati bapaknya. Maka Rasulullah
sAw berdiri untuk menshalatinya. umar berdiri dan menarik kain
Rasulullah dan berkata, "Apakah engkau akan menshalatinya
sementara Tuhanmu telah melarangmu menshalatinya?" Rasulullah
SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memberi pilihan kepadaku.
Allah berfirman, 'Engkau memohonknn ampunan bagi mereka atau
tidak memohonkan ampunan bagi merekn, kendatipun engkau
memohonkan ampunan bagi mereka tujuh puluh kali', aku akan
melebihkannya dari 70 kali. " Dia berkata, "sesungguhnya dia adalah
munafik." Dia berkata, "Rasulullah sAw menshalatinya, maka Allah
menurunkan ayat 'Dan janganlah kamu sekali-knli menshalati
jenazah orang-orang yang mati di antara mereka, dan janganrah
knmu berdiri (mendoakan) di latburnya'."
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'*'-\t t1i 
'iG 

'^fr A?urin-, *d;ir ;'# ,; ,,tG ct ,r9.t,r.

tA,*; f h' ;* i'J;','u e\ |Jb ;";i, i''Jij 
r;- |a- !\*'t *'t y iu' *& ir'Jt-,'?G fu ,*

^l;;'*i isv t(k', rk rk t;-$'"', J /t ,* ;it ,ir
' 

,* U &';i ilv':'*': * \t J:" it'J;'r'# 't;
& L\)'oL ,!t ir,;i '; L;Lv L'? jy ilc * L'-ki At

a-  - 1- : ', t z o7. i. a ',.1 t c i& i' & n' J;, qt ,b 'i6 .A t\i';"fi- At
r11 ;,tj cr oElr U; ,F t;J-\1 .5X- C Jtfrt i '*'t

e,p

4671. Dari Ibnu Abbas, dari Umar bin Al Khaththab RA, dia

berkata, "Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia,

Rasulullah SAW dipanggil untuk menshalatinya. Ketika Rasulullah

SAW berdiri, maka aku melompat kepadanya dan berkata, 'Wahai

Rasulullah, apakatr engkau akan menshalati Ibnu Ubay, sementara dia

suatu hari berkata begini dan begini?' Dia berkata, 'Aku menyebutkan

kepada beliau SAW perkataannya'. Rasulullah SAW tersenyum dan

berkata, 'Tangguhkan (perkataanmu) dariluwahai Umar '. Ketika aku

terus mendesaknya, beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku disuruh

memilih dan aku memilih, sekiranya aku mengetahui jika aku

melebihkan dari 70 dia diampuni, niscaya aku akan melebihkan'. Dia

berkata, 'Rasulullah SAW menshalatinya kemudian berbalik dan tidak

beberapa lama turunlah dua ayat dari surah Bara'ah; "Dan janganlah

kamu sekali-kali menshalati jenazah orang yang mati di antara

mereka -hingga firman-Nya- dan mereka dalam keadaan fasik'." Dia
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berkata: Aku heran dengan keberanianku terhadap Rasulullah, dan
Allah serta Rasul-Nya lebih mengetahui.

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah "Kamu memohonknn ampun bagi mereka
atau tidak kamu mohonkan ampun bagi merekn (adalah sama saja).
Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali,
namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada
mereka".). Demikian yang disebutkan Abu Dzar. Adapun riwayat
selainnya menyebutkan secara ringkas. Imam Bukhari meriwayatkan
hadits pertama di bab ini dari LIbaidillah bin Ismail, dari Abu Usamah,
dari tlbaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA. tlbaidillah yang
dimaksud adalah Ibnu Umar.

";.i ;. nr *i A; A (Ketika Abdullah bin (Jbay meninggat\,' v.

dunia).Al Waqidi kemudian Al Hakim di kitab Al lklilmenyebutkan
bahwa Abdullah bin Ubay meninggal setelah mereka pulang dari
Tabuk pada bulan Dzulqa'dah tahun 7 H. Dia menderita sakit selama
20 hai, sejak malam-malam akhir bulan Syawal. Mereka berkata,
"Dia beserta orang-orang yang bersamanya sengaja tidak ikut perang

Tabuk, dan kepada merekalah turun ayat 47 surah At-Taubah, tf? _l

f';; ff liti 6 Foi (Jika mereka berangkat bersama-sama kamu,

niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka).
Hal ini menolak perkataan Ibnu At-Tin bahwa kisah ini tefadi pada
masa awal Islam sebelum ditetapkannya hukum-hukum.

A' ,* U ,Jrr rF 'A: iV (putranya yang bernama Abdullah bin

Abdullah datang). Dalam riwayat Ath-Thabari, dari As-Sya,bi
disebutkan, "Ketika Abdullah menghadapi kematian, anaknya yang
bemama Abdullah datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Wahai
Nabi Allah, sesungguhnya bapakku menghadapi kematian, maka aku
ingin engkau menyaksikannya dan menshalatinya'. Beliau bertanya,
'Siapa namamu?' Dia menjawab, 'Al Hubab'. Beliau bersabda,
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,Bahkan engkau adalah Abdullah, Al Hubab adalah nama syetan'.

Adapun Abdullah bin Abdullah termasuk sahabat terkemuka' Dia ikut

perang Badar dan peperangan sesudahnya, tetapi dia mati syahid pada

perang Yamamah di masa khilafah Abu Bakar. Di antara

keutamaannya adalah dia mendengar perkataan bapaknya, lalu dia

datang kepada Nabi SAW meminta izin untuk membunuh bapaknya.

Namun beliau sAw bersabda, "Bahknn hendaklah kami memperbaiki

pergaulan dengannya." Riwayat ini dikutip Ibnu Mandah dari hadits

Ibnu Hurairah dengan sanad yang hasan. Ath-Thabarani

meriwayatkan dari Urwah brn Az-Zttbair, dari Abdullah bin Abdullah

bin Ubay, bahwa beliau meminta izin... sama seperti di atas. Riwayat

ini munqathi, (terputus), karena Urwah tidak bertemu dengan

Abdullah bin Abdullah bin Ubay Ibnu Salul.

Seakan-akan Abduliah memperlakukan urusan bapaknya

sebagaimana yang tampak dari keislamannya. Oleh karena itu, dia

meminta Nabi hadir menjelang kematian bapaknya dan

menshalatinya. Terutama dia melakukan itu atas permintaan

bapaknya. Hal ini dikuatkan oleh keterangan Abdunazzaq, dari

Ma'mar, dan Ath-Thabari dari jalur Sa'id, keduanya dari Qatadah, dia

berkata, ,'Jtt y|Pt ilt ;;rt * il' ,,r; d' ;l :Ji * i' *|1Jtt
,4t ;13i l] S.'#.|*1i)a'r1';l 1' 

'J'vj 
U ,Jui ;'#-V -etSJLi

^1a\t 
,l g"" '^zls '4 bt 'ie 'j ,,i";F. (Abduttah bin (tbav

mengirim utusan kepada Nabi sAW. Ketika dia masuk kepada beliau

makn beliau bersabda, 'Kecintaanmu terhadap Yahudi telah

membinasakanmu'. Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, aku mengirim

utusan kepadamu agar engkau memohonkan ampunan untukku, dan

aku tidak mengirim utusan kepadamu agar engkau mencelaku'.

Kemudian dia meminta kepada Nabi agar memberikan gamisnya

untuk digunakan mengafani dirinya, dan Nabi memenulti

permintaannya). Hadits ini mursal meski para periwayatnya tergolong

tsiqah (terpercaYa).
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Riwayat ini dikuatkan oleh riwayat Ath-Thabarani dari Al
Hakam bin Aban, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, '&_;, il
'#'i' ,i:rrs 6 L*!, u ,'Jui e *i !o n' e'C, i;E d.i ; i,:*.,'P 

|* J4'g:7i e #',{ (Ketitra Abdultah bin (Jbay sakit,

Nabi sAW datang kepadanya dan berbicara dengannya, maka dia
berkata, 'Aku telah paham apa yang engkau katakan, maka bermurah
hatilah kepadaku, kafanilah aku pada bajumu dan shalatilah aku,,
lalu Nabi sAl{ pun melakukan). Seakan-akan Abdullah bin ubay
bermaksud menghilangkan aib anak dan keluarganya sesudah
kematiannya. oleh karena itu, dia menampakkan keinginannya untuk
dishalati Nabi SAW. Beliau sAw pun memenuhi permintaan itu,
hingga Allah menjelaskannya, seperti yang akan dijelaskan. Inilah
jawaban paling bagus berkenaan dengan kisah ini.

)y,t 
=tb6'#'?ui 

,y ,H,*i *?o' e !' Jb3 ?'t)
Pt * XO' .r,; irt lRasulullah SAW berdiri untuk menshalatinya,

maka Umar berdiri dan menarik kain Rasulullah SAlt). Dalam hadits
Ibnu Abbas dari Umar (yakni hadits kedua pada bab ini) disebutkan,

et y A' ,rp )t l?,t itt fii (Ketika Rasutullah SAW berdiri).

sementara dalam hadits At-Tirmidzi melalui jalur ini disebutkan, irii
Ui ,ut & ,rr'tt !, l:y1 [ ,Liii qt d: ^Jt a>Ur u-;,ti.,aii ili *t
{ii ^ib i:tii r?i t? tk ?i ,Se' iii (a"uo, -"ngh'o*pirinyo ion

ketika telah berdiri dihadapannya hendak menshalatinya, maka aku
melompat kepadanya dan berkata: r4tahai Rasulullah, apakah engkau
akan menshalati lbnu ubay sementara dia telah mengatakan pada
hari ini begini dan begini?' Aku menyebutkan kepadanya
perkataannya). Umar hendak mengisyaratkan kepada firman Allah
dalam surah Al Munaafiquun ayat 7, ;i yt )n, * U ,p t4 t
t Ji;;- (Janganlah knmu memberikan perbelanjaan kepada orang-

orang fMuhajirinJ yang ada di sisi Rasulullah supaya mereka bubar
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[meninggalkan RasutullahJ), dan firman-Nya, iilr rl. *lt ,rF
(Sungguh orang-orang yang kuat akan mengusir darinya orang-orang

yang lemah darinya). Penjelasan mengenai hal itu akan dibahas pada

tafsir surah Al Munaafiquun.

,y ';U ,'1 ;*r'lrq iij y ;G !t'Jt"; [ , 
j66 (Dia berkata,

"ll/ahai Rasulullah, apakah engkau akan menshalatinya sementara

Tuhanmu telah melarangmu untuk menshalatinya?"). Demikian

larangan menshalati jenazah disebutkan secara mutlak. Hal ini
menimbulkan kemusykilan, hingga sebagian orang berkata, "Ini
adalah kesalahan dari sebagian periwayat." Yang lain berkata, "IJmar

melihat adanya larangan khusus dalam hal ini." Al Qurthubi berkata,

"Barangkali hal itu terbetik dalam hati Umar, sehingga termasuk

ilham. Mungkin juga dia memahaminya dari firman Allah, 'rll.o€ U

q #,t1;i;U- oi r\-I ;j-il Qidaklah panras bagi Nabi dan orang-

orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang

musyrik)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pandangan kedua -yakni apa yang

dikatakan Al Qurthubi- lebih mendekati kebenaran, karena larangan

menshalati jenazah orang-orang munafik belum diturunkan,

berdasarkan dalil bahwa di akhir hadits disebutkan, f1; irr .116 ,iri
. to , i ',, r,. t(ili, ,tl ,P ,p (Beliau berkata, "Maka Allah menurunkan firman-

Nya, 
"Dan 

janganlah engkau menshalati salah seorang di antara

mereko'.). Adapun yang tampak bahwa dalam riwayat ini terdapat

majaz yang dijelaskan riwayat berikutnya pada bab di atas melalui

jalur lain dari Ubaidillah bin lJmar, '# bf ii,r Oq Uj f ;-d ,iti
f4 Qrtot" dia berkata, 'Engkau akan menshalatinya sementara Altah

telah melarangmu untuk memohonkan ampun untuk mereka?').

Abd bin Humaid dan Ath-Thabari meriwayatkan dari Asy-

Sya'bi, dari Ibnu lJmar, dari Umar, dia berkata, h' & )lt i;t',i.ti
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,i u*,b !V1r; ilri :tJi,i "T';,iit6;f i i' f jb'#-'oi *t y
# h' 't;-'.ja ;:;, '# ei 'F br , jri (Rasutuuah sAW hendak

menshalati Abdullah bin Abi Ubay, makn aku menarik bajunya dan

berkata, 'Demi Allah, sungguh Allah tidak memerintahkanmu seperti

ini, Allah telah berfirman, 'Kendatipun engkau memohonkan

ampunan untuk mereka tujuh puluh kali, sekali-kali Allah tidak

memberi ampunan untuk mereka).

Dalam riwayat Ibnu Mardawaih disebutkan dari jalur Satd bin

Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Li iirr '!q ii y ,i*{" ,';"b'J\iA

n4'yl 
' 

jri rj6 ?3ii :jri ,y ';f ((Jmar berkata, 'Apakah enskau

akan menshalatinya sementara Allah telah melarangmu untuk

menshalatinya?' Beliau bertonya, 'Dimana larangan itu?' Dia
berkata, 'Alloh berfirman; engkau memohon ampun untuk mereka'.).
Ini sama dengan riwayat pada bab di atas. Seakan-akan Umar telah

mematrami dari ayat tersebut apa yang lebih umum lagi dominan

dalam bahasa Arab, bahwa kata 'atau' bukanlah untuk pilihan, tetapi

untuk menyamakan sifat yang disebutkan. Maksudnya, memohon

ampunan untuk mereka dan tidak adalah sama. Hal ini serupa dengan

firman Allah dalam surah Al Munaaliquun [83] ayat 6, # it*
'A '# il i( # '€,';Lori (Sama saja bagi mereka, kamu mintakan

ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka). Namun,
pendapat kedua lebih tegas. Oleh sebab itu disebutkan bahwasanya ia
turun sesudah kisah ini sebagaimana akan saya jelaskan.

Umar mematrami juga firman-Nya, "Sebanyak tujuh puluh
kali" hanya sebagai penekanan. Jumlah tertentu tidak memiliki makna

impilisit, bahkan yang dimaksud adalatr penafian pemberian ampunan
untuk mereka meskipun banyak dimintakan ampunan, sehingga

dilarang memohonkan ampunan untuk mereka, maka Nabi
menyebutkannya secara mutlak.

Umar juga memahami bahwa tujuan umum shalat jenazah

adalah memohonkan ampunan dan syafaat bagi mayit, maka menurut



pandangannya, bahwa larangan memohonkan ampunan untuk mereka

mengharuskan untuk tidak menshalati mereka. Oleh sebab itu,

disebutkan darinya -dalam riwayat ini- larangan mutlak untuk

menshalati mereka. Berdasarkan hal-hal ini, maka dia mengingkari

keinginan Nabi untuk menshalati jenazah Abdullah bin Ubay.

Ini adalah penjelasan yang disebutkan dari Umar disertai sikap

keras dan keteguhannya dalam agama serta kebenciannya terhadap

orang-orang kafir dan munafik. Dialah yang berkata tentang Hathib

bin Abu Balta'ah 
-seorang 

yang memiliki banyak keutarnaan seperti

turut dalam perang Badar dan selain itu- hanya karena dia

mengirimkan surat kepada orang Quraisy sebelum pembebasan kota

Makkah, "Biarkanlah aku memenggal lehernya wahai Rasulullah,

sungguh dia orang munafik." Oleh karena itu, dia berani

menyampaikan perkataannya itu kepada Nabi SAW.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hanya saja Umar mengatakan

demikian karena antusiasnya yang sangat tinggi terhadap Nabi SAW,

dan dia hendak bermusyawarah dengan beliau SAW, bukan untuk

melakukan apa yang menjadi pandangannya. Umar memang memiliki

kebiasaan dalam hal itu. Tidak berlebihan jika Nabi SAW

mengizinkan Umar melakukan hal-hal seperti itu. Dengan demikian,

perbuatan Umar tidak berkonsekuensi bahwa dia berijtihad meskipun

ada nash, sebagaimana dijadikan pegangan sebagian kelompok yang

membolehkan hal itu. Akan tetapi dia hanya mengisyaratkan kepada

apa yang tampak dalam pandangannya. Oleh karena itu, Nabi SAW

rnentolelir sikap Umar yang memegang dan menarik pakaiannya,

llingga Nabi berpaling kepadanya dan tersenyum sebagaimana

disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas.

,i7or'#'Fbl ,# "FiJ i(i,{'yi"-,r isut?tr;ji cy

;ed3r ;o /lL-!4 $esungguhnya Allah memberi pilihan kepadalat.

Allah berfirman, "Engkau memohonkan ampunan untuk mereka atau

engkau tidak memohonkan ampunan untuk mereka. Kendatipun

engkau memohonkan ampunan untuk mereka tujuh puluh kali." Dan
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aku akan melebihkannya dari tujuh puluh kali). Dalam hadits Ibnu

Abbas dari Umar terdapat tambahan, Pt y ir' ,rp ilr JiLj n:$
'o1?s 'r1? ;i,'JG * '.;kt cJi ,';& 6- e ?i isrii gr'"tuuah

SALI/ tersenyum dan berkata, 'Mundurlah dariku wahai Umar'. Ketika

aku terus mendesaknya, maka beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku

disuruh memilih dan aku pun memilih'.). Maksudnya, aku disuruh

memilih antara memohonkan ampunan dan tidak memohonkan

ampunan. Hal itu dijelaskan hadits Ibnu Umar, dan dia menyebutkan

ayat yang dimaksud.

Adapun lafazh pada hadits Ibnu Abbas dari Umar, 'olri *i'l
t* '.\i 'i ';t;- 'flr ,)t ot) (Sekiranya alu mengetahui jika

memohonkan ampunan melebihi tujuh puluh kali dia akon diampuni,

niscaya aku akan melebihknn dari jumlah itu). Hadits Ibnu Umar
sangat tegas menyebutkan kisah memohonkan ampunan lebih dari

tujuh puluh. Namun, apa yang dikutip Ibnu Abd bin Humaid, dari
jalur Qatadah lebih tegas menyatakan hal itu, dia berkata, ,'rl1 I

)'? ,;:t n?':*j y ir',p H'i,i @ # r i( it,'iELr1
'T.tt ja lri;t (Ketika turun firman-Nya, 'Engkau memohonlean

ampunan untuk mereka atau engkau tidak memohonkan ompunan
untuk mereka'. Maka Nabi SAlll bersabda, 'Tuhanlat memberi pilihan
kepadaku, demi Allah sungguh aku akan melebihkan dari tujuh puluh
kali). Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Mujahid sama sepertinya.
Kemudian Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan juga dari
Hisyam bin Urwah, dari bapaknya seperti itu. Jalur-jalur ini meski
berstatus mursal tetapi saling menguatkan

Redaksi yang kami sebutkan ini tidak tampak pada mereka
yang menyebutkan hadits-hadits Al Mukhtashar dan Al Baidhawi.
Oleh karena itu, mereka hanya mencukupkan apa yang tercanfum pada

kedua hadits pada bab di atas. Keterangan itu juga menunjukkan
bahwa beliau SAW memperpanjang dalam menshalati Abdullah bin
Ubay untuk memohonkan zrmpunan untuknya. Bahkan perkara yang
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menunjukkan hal tersebut telah dikutip langsung dalam riwayat. Al

Waqidi menyebutkan bahwa Majma'bin Jariyah berkata, 
'J'y1 di') 6

|'Ci + I' l, al? ,.* ,sut sA a;* &',:rAt *t Y ar i; ar

Iilt (Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW memperpaniang

shalat atas jenazah seperti panjangnya shalat beliau terhadap

Abdullah bin Abi Ubay).

Ath-Thabari meriwayatkan dari Al Mughirah, dari Asy-Sya'bi,

dia berkata , Wi:;'4'&'F '05 ,h' 'Sa :{: io i' '1- ,tJ'',Ss

1#) '*.e,t '4 'e '.aia,i u$ (U io' -fi {Nrti sAt( bersabda,

"Altah berfir*o,n, 'Kendatipun engkau memohonkan ampunan untuk

mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi

ampunan kepada mereka'. Maka aku memintakan ampunan kepada

mereka tujuh puluh kali, dan tujuh puluh kali, dan tujuh puluh kali).

Kisah ini dijadikan dasar bagi mereka yang mengatakan adanya

makna implisit dalam penyebutan suatu bilangan, dan ia menjadi dalil.

Demikian juga makna implisit dari suatu sifat, batrkan ia lebih patut

lagi dijadikan hujjah. Dalil hal itu adalatr bahwa Nabi sAw
memahami apa yang lebih dari tujuh puluh kali berbeda dengan tujuh

puluh kali. Untuk itu, beliau bersabda, "Aku akan melebihkan dari

tujuh puluh kali." Namun, mereka yang mengingkari adanya makna

implisit dalam penyebutan suatu bilangan berdalil dengan keterangan

yang tercantum pada kisah selanjutnya. Namun, dalil mereka tidak

dapat menolak dalil kelompok pertama, karena sekiranya tidak ada

dalil yang menunjulkan bahwa penyebutan tujuh puluh di tempat ini

adalah untuk penekanan, maka berdalil dengan makna implisit angka

tersebut tetap berlaku.

* U ,'Jtt .i!.6 Xt iSa (Dia berkata, "sesungguhnva dia

munafik", maka beliau menshalatinya). Penegasan Umar bahwa

Abdullah bin Ubay seorang munafik adalah berdasarkan keadaannya

yang dia ketatrui. Hanya saja Nabi tidak menghiraukan perkataan

umar dan tetap menshalati jenazah Abdullah bin ubay, karena dia
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dikategorikan sebagai pemeluk Islam secara zhahir, sebagaimana yang

telah dijelaskan. Disamping itu, adalah untuk memberlakukan hukum-

hukum lahiriah, karena di dalamnya terdapat sikap memuliakan

anaknya yang shalih, dan juga mengambil kemaslahatan berupa

mempersatukan kaumnya, serta menghindari terj adinya kerusakan.

Pada awalnya, Nabi SAW bersabar atas gangguan orang-orang

musyrik dan memberi maaf serta berlapang dada. Kemudian beliau

SAW diperintahkan memerangi orang-orang musyrik. Dalam kondisi

seperti itu, Nabi SAW tetap berlapang dada dan memberi maaf kepada

siapa yang menampakkan keislaman meskipun dalam batinnya

menyelisihinya. Hal itu dilakukan untuk menghindari agar manusia

tidak lari dari agama. Oleh karena itu, beliau bersabda, lUfr LL; f
'4r.;l S!t;- r1:;;1tt @go, manusia ridak memperbincangkan bahwa

Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya).

Ketika terjadi pembebasan kota Makkah, orang-orang musyrik
masuk Islam serta jumlah orang kafir turun secara drastis dan mereka

pun menampakkan ketundukan, maka saat itulah Nabi SAW
diperintahkan untuk menindak orang-omng munalik secara terang-

terangan, dan memperlakukan mereka sesuai hukum yang berlaku.

Terlebih lagi peristiwa itu berlangsung sebelum turun larangan

menshalati orang-orang munafik, serta ketetapan-ketetapan lain
terhadap mereka. Berdasarkan penjelasan ini, maka hilanglah
kemusykilan yang tedadi sehubungan dengan kisah ini.

Al Khaththabi berkata, 'T.{abi SAW melakukan terhadap

Abdullah bin Ubay seperti itu, karena kesempurnaan kasih sayangnya

terhadap siapa yang mengaitkan dirinya dengan sebagian perkara

agama, dan juga untuk menyenangkan hati anaknya, Abdullah yang

dikenal shalih, serta untuk menyatukan kaumnya dari kalangan

Khazraj karena kharisma Abdullah bin Ubay di antara mereka yang

demikian tinggi. Sekiranya Nabi tidak memenuhi permintaan anaknya

dan tidak menshalatinya sebelum ada larangan tegas, niscaya

menimbulkan rasa tidak senang bagi putranya, dan menjadi aib bagi

FATHUL BAARI _ 653



kaumnya. Untuk itu, beliau memilih cara yang terbaik sampai

akhimya beliau dilarang menshalati mereka, dan beliau pun berhenti."

Pernyataan Al Khaththabi diikuti Ibnu Baththal, dan dia

mengungkapkan dengan perkataannya, "Nabi SAW berharap jika

Abdullah bin Ubay meyakini sebagian keislaman yang dia

tampakkan." Namun, pemyataan ini disanggah oleh Ibnu Al

Manayyar sebab iman itu tidak terpisah-pisah. Apa yang dikatakan

Ibnu Al Manayyar adalah benar. Namun, maksud Ibnu Baththal

adalah imannya sangat lemah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, salah seorang ahli hadits cenderung

membenarkan keislaman Abdullah bin Ubay, karena Nabi SAW

menshalatinya, tetapi dia mengabaikan apa yang disebutkan ayat-ayat

dan hadits-hadits yang menegaskan tentang jati diri Abdullatr bin

Ubay yang menyelisihi hal itu. Pada dasarnya dia tidak mampu

menemukan jawaban yang memuaskan atas sikap Nabi SAW yang

menshalati Abdullah bin Ubay, sehingga dia mengajukan klaim

tersebut. Sungguh dalil itu ditolak oleh ,Jma' sebelumnya dan

kesepakatan ulama untuk tidak menyebutkan Abdullah bin Ubay

dalam kitab-kitab yang memuat nama-nama sahabat, meskipun

Abdullah bin Ubay sangat masyhur, bahkan mereka .justru

menyebutkan orang-orang yang berada dibawah tingkatan Abdullah

bin Ubay dalam hal kemasyhuran dan kemuliaan'

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Sa'id dari Qatadah -
sehubungan dengan kisah ini- dia berkata, "Maka Allah

rnenurunkan, 'Jangan engkau menshalati seseorang yang mati di

antara mereka selamanya, dan iangan berdiri berdoa di atas

kuburnya'." Dia berkata, disebutkan kepada kami bahwa Nabi SAW

bersabda, "sesungguhnya pakaianlru tidak dapat menghalangi dan

menolak adzab Altah darinya, dan sesungguhnya aku berharap akan

masuk Islam dengan sebab itu seribu dari kaumnya."

Cf * e t: ui ;:t;'e fi e F ril il'r 'Slii 
luarra

Allah *iu*rl*n, "Dan jangan menshalati seseorang yang mati di
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ontara mereka selamanya, dan jangan berdiri berdoa di atas

kuburnya"). Dari Musaddad, dalam haditsnya dari Yahya Al
Qaththan, dari Ubaidillah bin Umar -pada bagian akhimya

ditambahkan -,'pflb i$lat tp (Maka beliau pun tidak lagi menshalati

jenazah mereka).Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari bapaknya, dari

Musaddad dan Hammad bin Jadzan, dari Yahya. Imam Bukhari
meriwayatkannya pada pembahasan tentang jenazah dari Musaddad

tanpa tambahan ini.

Dalam hadits lbnu Abbas disebutkan, '{ ,J:F, i * P
'*fi ,? ff- 1l clttr- @rtuu menshalatinya kemudion pergi dan

tidak berapa lama turunlah ayat). Ibnu Ishaq menambatrkan, dia
berkata, Az-Zahi menceritakan kepadaku dengan sanadnya- hadits

kedua di bab ini- dia berkata, fs ,P'*f * iit .,I.n !, l'F, Jb 6t
L t.,'- t. t,.2of {itr, P a* (Rasulullah SAW tidak pernah menshalati orang

munafik sesudahnya, hingga beliau diwafatkan Altah). Dari jalur ini
pula dinukil Ibnu Abi Hatim. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur
lain dari Ibnu Ishaq disertai tambahan, ,.3 & iti :i (Dan tidak pula

berdiri di atas kuburnya).

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadatr, dia

berkata, *;- ,jr;:; ry'#'F Ll n*, 
'F I if lil ')itfu5 il U

ig.11 jw iirr ,1yE ,;pt Se oUf :*t y.il' .,r; ,it ,Se (# in,

.(P ill' 't;- U '& "F p i( # 'o:;t€-i ff (Kaika turun ayat,

'Engkau memohonkan amrynan untuk mereka atau tidak
memohonkan ampunan unnk merelca [adalah sama sajaJ, kendatipun
engkou memohonkan ampunan untuk mereka tujuh puluh kali, maka
sesungguhnya Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka'.
Nabi SAW bersabda, 'Aku akan melebihkan dari tujuh puluh'. Malw
Allah menurunkan firman-Nya, 'Sama saja bagi merelca engkau
memohonkan ampunan untuk mereka atau engkau tidak memohonkan
ampunan untuk mereka, Allah tidak akan mengampuni merelra). para
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periwayatnya tergolong tsiqah (terpercaya) meskipun sanad'nya

mursal. Mungkin saja kedua ayat ini sama-sama turun berkenaan

dengan hal itu.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits kedua di bab ini dari

Yahya bin Bukair, dari Al-Laits, dari Uqail, dan juga dari Al-Laits,

dari uqail, dari Ibnu Syihab, dari ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu

Abbas, dari Umar bin Khaththab. Pada sanad hadits ini disebutkan,

"Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan

kepada kami, dari Uqail. Selainnya berkata, Al-Laits menceritakan

kepadaku, Uqail menceritakan kepadaku." Adapun 'selainnya' yang

dimaksud adalah Abu Shalih (gurunya Al-Laits), namanya adalah

Abdullah bin Shalih. Ath-Thabari meriwayatkan dari Al Mutsanna bin

Mu'adz, dari Al-Laits, dia berkata, "Uqail menceritakan kepadaku."

'J1J-. 
it 'di U I' if l:16 6 (Ketika Abdutlah bin Ubay bin

Salul meninggal). Salul adalah nama seorang perempuan, dan dia

adalah nama ibu Abdullah bin Ubay yang berasal dari suku Khuza'ah,

sedangkan dia adalah dari suku Khazraj, salatr satu kabilah Anshar.

e ?i i|rsi'.l,.: y ht & l' Jrj e (Rasututtah sAW

tersenyum dan berkata, "Tangguhkan darilru'). Yakni tangguhkan

perkataanmu. Kemudian Ad-Dawudi mengemukakan kemusykilan

sehubungan dengan senyum beliau saat itu, padatral dia menukil

bahwa ketawa beliau adalah sen)rum, dan hal itu tidak pernah terjadi

saat melayat jenazah. Jawabannya, keceriaan wajahnya diungkapkan

clertgan senyum untuk menenangkan Umar dan menyenangkan

hatinya, seperti orang yang meminta maaf karena tidak menerima

perkatannya dan sarannya.

'i'lliA#Jr ob'o\)'ot (lit" alru melebihkan atas tujuh puluh

dia diampunf . Demikian dinukil kebanyakan periwayat dengan lafazh

"yughfar" (diampuni). Sementara dalam riwayat Al Kasymihani

dikatakan, 'faghufira' (telah diampuni), namun versi pertama lebih

tepat.
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iot o t.2 t o .i

,ifi ,y 4 C.aA (Aku pun takjub sesudah itu akan

keberanianku). Yakrri t<etancanganku terhadap beliau. Saya telah

menj elaskannya pada pembahasan terdahulu.

*i i;'t't ?sj lOon Allah dan Rasul-Nya tebih mengetahui).

Secara zhahir ini adalatr perkataan Umar dan mungkin juga adalah

perkataan Ibnu Abbas. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Al
Hakam bin Adam, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, sama seperti kisah

ini. Ibnu Abbas berkata, a v;i "i;J L3t; tt3 ,:r:;;€ 
:'ya'rSf 

pi hd

(Allah lebih mengetahui -yakni shalat apa yang terjadi- dan tidaklah

Muhammad menipu seorang pun).

Sebagian pensyarah Shahih Bukhari berkata, "Mungkin Umar

mengira bahwa Nabi SAW ketika maju untuk menshalati jenazatr

Abdullah bin Ubay, beliau lupa apa yang telah dilakukan Abdullatr bin
IJbay." Namun, hal ini disanggah oleh keterangan hadits itu sendiri,

dimana Umar berkali-kali mengatakannya kepada beliau. Tentu saja ia

menolak kemungkinan nabi tidak ingat perbuatan Abdulalh bin Ubay.

Bahkan pada hadits ditegaskan, "Ketika aku terus mendesaknya maka

beliau bersabda..." Maka hal ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak
lupa perkataan dan perbuatan Abdullah bin Ubay bin Salul.

"Dan jangonlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya.'

(Qs. At-Taubah [9]:84)

^1.tie Ul; lr ip e:; t5 ,JG fi t1{'?nr ,g, n it *
,i";;tbLii *i *\t -u it Jt-, . i' * U l' +
:f =wt 

'u. ;L n:u ,* J;" ?G'i ,a'^Is-. oi i;i:,

13. Firman Altah, :f ,P e l: fii sg'& f1 & ,p \i
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O*,s es tivs arlii irtt,

4672.Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Ketika O*rrr* Ot,

Ubay meninggal, putranya yang bernama Abdullah bin Abdullah

datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau memberikan gamisnya

kepadanya dan memerintahkan untuk mengafani bapaknya pada gamis

itu. Kemudian beliau berdiri menshalatinya. Maka Umar menarik

pakaiannya dan berkata, 'Engkau menshalatinya padahal dia orang

munafik, sementara Allah telah melarangmu untuk memohonkan

ampun bagi mereka?' Beliau bersabda, 'sesungguhnya Allah memberi

pilihan kepadalu -atau mmgabarkan kepadaku- Allah berfirman;

Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan

ampun bagi mereka (adalah sama saja). Kendatipun kamu

memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah

sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka.' Beliau

bersabda, 'Aku akan melebihkannya dari tujuh puluh kali"" Dia

herkata, "Rasulullah SAW menshalatinya dan kami shalat

bersamanya, kemudian Allah menurunkan kepadanya,' D an j an ganlah

k*mu sekali-kali menshalatkan (ienazah) seorang yang mati di antara

p*ereka, dan ianganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya.

Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan

mereka mati dalam keadaanfasik'.



Keterangan:

(Bab "Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan
(jenazah) seorong yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu

berdiri (mendoaknn) di kuburnya"./. Secara zhahir, ayat ini turun

berkenaan dengan semua orang munafik. Namun, disebutkan

keterangan yang menunjukkan bahwa ia turun untuk orang tertentu di
antara mereka. Al Waqidi berkata, "Ma'mar mengabarkan kepada

kami, dari Az-Zuhri, dia berkata, Hudzaifah berkata, il' ip J j,t

:n *'dbili.:f lll ,?\;i"n,:t"51I;t.,*, y\,,e
:i &';-t-tt'tri rs1'# tts er,ry 'jf tfir,Lit 1 :,tb 6ts w', otil

Y P- I tlt tin ;5'irU, ,:rii,-i, {?r (Rasululloh SAt( bersabda

kepadaku, 'Sesungguhnya aku merahasiakan kepadamu suatu
rahasia, jangan engkau menyebutlcannya kepada seseorang.

Sesungguhnya aku dilarang menshalati si fulan dan fulan, beberapa
orang daripada orang-orang muna/ik'." Dia berkata, "Oleh karena
itu Umar jika hendak menshalati seseorang dia mengilarti Hudzaifah,
apabila Hudzaifah berjalan maka dia ikut bersamanya, dan jika tidak
maka dia tidak ihrt menshalatinya).

Diriwayatkan dari jalur lain dari Jubair bin Muth'im bahwa
mereka berjumlatr dua belas oftrrg. Pada pembatrasan yang lalu
disebutkan hadits Hudzaifah bahwa tidak tersisa di antara mereka
selain satu orang. Barangkali hikmah Allah menyebutkan orang-orang
itu secara khusus adalatr karena Allah mengetahui mereka akan
meninggal dalam kekufuran, berbeda dengan selain mereka, dimana
Allah mengetahui mereka akan bertaubat.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar yang
dikutip pada bab sebelumnya melalui jalur lain. Di dalamnya
disebutkan, "Hanya saja Allah menyuruhlcu memilih, atau Allah
mengabarkan kepadaku." Demikian disebutkan disertai keraguan.
Lafazh pertama berasal dari kata takhyiir (memilih), sedangkan yang
kedua berasal dari kata ikhbaar (berita). Al Ismaili meriwayatkannya
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dari jalur Ismail bin Abi Uwais dari Abu Dhamrah -dimana Bukhari

mengutip hadits ini darinya- dengan redaksi, "sesungguhnya Allah

memberi pilihan kepadaku", tanpa ada keraguan. Demikian juga pada

kebanyakan riwayat disebutkan, 'pilihan', yakni antara memohonkan

ampunan dan tidak memohonkannya, seperti terdahulu'

Timbul kemusykilan lain, yaitu bagaimana dipahami dari ayat

itu makna 'pilihan', sehingga sekelompok ulama terkemuka mengritik

keakuratan hadits ini meskipun jalur-jalurnya sangat banyak dan juga

dinukil oleh Imam Bukhari dan Muslim. Begitu pula semua peneliti

kitab shahih menyatakan keshahihan hadits tersebut. Hal ini

menunjukkan bahwa mereka yang mengingkari keshahihan hadits itu

tidak memiliki pengetahuan memadai tentang hadits dan tidak

meneliti jalur-j alurnya.

Ibnu Al Manayyar berkata, 'Makna implisit ayat itu telah

banyak menggelincirkan onmg, sehingga Al Qadhi Abu Bakar

mengingkari keshahihan hadits tersebut dan berkata, 'Hadits ini tidak

boleh diterima, dan tidak benar Rasulullatr mengucapkannya'. Adapun

Al Qadhi Abu Bakar Al Baqillani dalam kitab At-Taqrib berkata,

'Hadits ini termasuk hadits ahad yang tidak diketahui keakuratannya'.

trmam Al Haramain berkata dalam kitabnya Al Mukhtashar, "Hadits

ini tidak diriwayatkan dalam kitab Shahih." Lalu dia berkata di kitab

Al Burhan, 'Tidak ada ahli hadits yang menyatakan hadits ini shahih'.

Al Ghazali berkata dalam kitab Al Mushtafa,'Pandangan yang lebih

kuat bahwa hadits ini tidak shahih'. Ad-Dawudi (salah seorang

pensyarah Shahih Bukhari)berkata, 'Hadits ini tidak akurat''

Penyebab mereka mengingkari keshatrihan hadits ini adalah

{Jmar memahami ba}rwa kata 'atau' pada ayat tersebut menunjukkan

persamaan berdasarkan indikasi redaksi kisah, dan dia memahami

penyebutan 'tujuh puluh' sebagai penekanan. Ibnu Al Manayyar

berkata, "Tidak ada keraguan di antara pakar sastra batrwa penyebutan

bilangan secara khusus pada konteks kalimat seperti ini tidak memiliki

makna implisit apapun. Disamping itu, mereka mempersyaratkan

bahwa penyebutan sifat -demikian juga bilangan- merriliki makna
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implisit apabila kalimat yang tersurat memiliki kesamaan dengan
kalimat yang tersirat dan tidak mengandung faidah lain. sementara
kalimat di atas adalah untuk penekanan dan memiliki faidah yang
jelas. Maka timbul kemusykilan terhadap sabdanya, 'Aku akan
menambahkan lebih tujuh puluh', padahal hukum yang sesudah tujuh
puluh adalah sama dengan hukum tujuh puluh itu sendiri.

Sebagian ulama muta'akhirin menjawab persoalan ini dengan
mengatakan, "Kalimat 'aku akan melebihkan dari tujuh puluh'
hanyalah untuk menyenangkan hati keluarganya, bukan berarti bahwa
jika dilebihkan dari tujuh puluh, maka dia akan diampuni. Hal ini
didukung oleh keraguan yang terdapat pada hadits kedua di bab ini,
yang menyebutkan, 'Kalau alat mengetahui jika aku melebihkan tujuh
puluh akan diampuni niscaya aku akan melebihkannya'." Namun,
kami telah menyebutkan bahwa riwayat yang akurat adalatr "oht oksn
melebihkan darinya", sementara janji beliau sAw adalah benar.
Apalagi telah disebutkan batrwa beliau bersabda, "sungguh alat akan
melebihkan", yakni disertai pengukuhan.

Sebagian lagi menjawab dengan mengemukakan kemungkinan
bahwa Nabi melakukan hal itu hanya berdasarkan keadaan
sebelumnya, karena memohon ampunan lebih dari tujuh puluh kali
diperbolehkan sebelum ada ayat yang melaranglya. Maka mungkin
saja hukum itu tetap berlaku sebagaimana asalnya. Menurut saya,
jawaban ini cukup bagus.

Kesimpulannya, perbuatan Nabi SAW itu berdasarkan hukum
asal, dan ini tidak menafikan penyebutan 'tujuh puluh' dalam konteks
penekanan. Seakan-akan beliau sAw hanya membolehkan
pengampunan jika dilebihkan dari 'tujuh puluh,, tapi bukan sebagai
suatu kepastian. Namun, pendapat ini tidak kuat.

Sebagian berkata, '?ermohonan ampunan ditempatkan pada
posisi doa. Seorang hamba jika meminta sesuatu kepada Tuhannya,
maka permintaannya ditempatkan pada posisi dzikir. Namun, jika dia
minta disegerakan apa yang dia minta, maka tidak lagi dianggap
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sebagai ibadah. Apabila demikian halnya, sementara pengampunan

pada kondisi itu adalah sesuatu yang mungkin, dan permintaan

tersebut bukan untuk mendapatkan apa yang diminta, tetapi untuk

mengagungkan orang yang didoakan, maka jika pengampunan tidak

didapatkan niscaya akan diganti berupa pahala atau dijauhkan dari

keburukan bagi yang berdoa, sebagaimana yang disebutkan dalam

hadits. Namun, terkadang pula memberi manfaat bagi mereka yang

didoakan berupa keringanan siksaan, seperti pada kisatr Abu Thalib.

Inilah makna yang dikatakan Ibnu Al Manayyar. Pemyataan ini juga

perlu ditinjau lebih lanjut, karena berkonsekuensi disyariatkannya

memohonkan ampunan bagi siapa yang mustatril untuk diampuni

secara syar'i. Sementara telatr disebutkan pengingkaran hal itu dalam

firman Allah dalam surah At-Taubah [9J ayat ll3, l-!'i"]li€ u'

'of .# tlitLi-'oi tj;t, (Tiadalah sepotutnya bagi Nabi dan orong'

orang yang beriman memintakan ampun [kepada AllahJ bagi orang'

orang musyrik).

Dalam kisatr ini terdapat kemusykilan lain, yaitu Nabi SAW

mengatakan disuruh memilih antara memohonkan ilmpunan untuk

mereka atau tidak memohonkan itmpunan, berdasarkan firman Allah,

'Engkau memohonkan ampunan untuk mereka atau englcau tidak

memohonkan ampunan untuk merekn'. Beliau SAW juga

menggunakan makna implisit (arti tersirat) dari penyebutan bilangan

'tujuh puluh', beliau bersabda, "Aht akan melebihl<nn darinya",

padahal sebelum itu telah disebutkan dalam kurun waktu yang cukup

Iama firman Allah, t }g li 'q 
#.tt)iiiL;- of rite c-l,i d.iti r;

.;"j *l (ftaaUan patut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman

wemohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik meskipun mereka

sdalah kaum kerabat), karena disinyalir ayat ini 
-sebagaimana 

yang

akan disebutkan- turun berkenaan dengan kisah Abu Thalib, ketika

Nabi SAW bersabda, |!b '$l t 6 Ui 'otp\ 
$ungguh alat akan

memohonkan ampunan untulonu sebelum alu dilarang), maka

turunlah ayat ini. Sementara diketahui batrwa Abu Thalib meninggal
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di Makkah sebelum Hijrah menurut kesepakatan, sedangkan kisah

Abdullah bin Ubay terjadi pada tatrun ke-7 sesudah hijrah, seperti

yang telah disebutkan. Bagaimana mungkin beliau SAW

memohonkan ampunan bagi orang-orang munafik padahal telah

diketahui secara tegas kekufuran mereka pada ayat tersebut.

Akhirnya, saya menemukan jawaban dari sebagian mereka

tentang hal ini yang kesimpulannya; Sesungguhnya yang dilarang

adalah memohonkan ampunan untuk mereka disertai harapan supaya

dikabulkan, seperti pada kisah Abu Thalib, berbeda dengan

permohonan ampunan untuk orang-orang seperti Abdullah bin,Ubay,

sesungguhnya ia adalah permohonan ampunan yang bertujuan

menyenangkan hati siapa yang masih hidup di antara mereka. Namun

menunrt saya, jawaban ini kurang tepat.

Az-Zamak'hsyari berkata, "Apabila dikatakan kanapa Nabi
tidak memahami bahwa maksud penyebutan 'tujuh puluh' itu adalah

untuk menyatakan bahwa permohonan ampunan meski sebanyak

apapun tidak akan memberi manfaat, terlebih lagi diikuti dengan

firman-Nya,'Yang demikian itu learena mereka lafir terhadap Allah
dan Rasulnya'?" maka saya (Az-Zamakhsyari) katakan, hal ini telah

diketahui oleh Nabi, tetapi hal itu beliau lakukan dan katakan untuk
menampakkan kasih sayang dan kelembutan kepada ummatnya. Hal
ini sama seperti perkataan Ibratrim AS, iiJ "rii, 'lJjti ,i.W Uj
(Barangsiapa yang durhakn kepadaku sesungguhnya Engkau Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang). Sikap Nabi SAW mengandung

kelembutan kepada umatnya dan membangkitkan semangat salirrg

mengasihi diantara sesulma mereka."

Pernyataan ini kembali disanggah oleh Ibnu Al Manayyar dan

selainnya. Mereka berkata, "Apa yang dikatakannya itu tidak boleh
dinisbatkan kepada seorang rasul, karena Allah mengabarkan tidak
mengampuni orang-orang kafir. Jika mereka tidak akan diampuni,
maka memohonkan ampunan untuk mereka termasuk perkara yang
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mustahil. Sementara memohon perkara yang mustahil tidak pernah

terjadi pada diri Nabi SAW."

Di antara mereka ada yang berkata, "Larangan memohonkan

ampunan bagi yang meninggal dalam keadaan musyrik tidak

berkonsekuensi larangan memohonkan ampunan bagi siapa yang

meninggal dengan menampakkan keislaman, karena ada kemungkinan

keyakinan itu benar." Menurutku, jawaban ini sangat bagus. Adapun

mengenai ayat ini telah saya jelaskan pada pembahasan tentang

jenazah. Di tempat itu saya kukuhkan batrwa ia turun jauh lebih akhir

daripada kisah Abu Thalib. Adapun yang tunrn berkenaan dengan

kisahnya adalah firman Allah dalam suratr Al Qashash [28] ayat 56,
'$i 7 tt;s I .rI (Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi

petunjuk kepada orang yang lcamu kasihi), dan saya telah menjelaskan

dalil-dalil yang mendukung pendapat ini, bahkan penegasan bahwa

mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya yang terdapat di akhir ayat

itu menunjukkan ia turun lebih akhir daripada kisatr Abu Thalib.

Barangkali yang turun pertama dan menjadi pegangan Nabi SAW

adalatr firman Allah, 'Englcau memohonkan ompunan untuk mereka

atau engkau tidak memohonkan amrynan untuk mereka, kendatipun

englwu memohonlwn ampunon untuk mereka tujuh ptluh kali, namun

Allah selrali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka'. Oleh

karena itu, beliau mencukupkan dalam jawabannya terhadap Umar

akan adanya pilihan dan penyebutan tujuh puluh. Ketika kisah tersebut

terjadi, maka Allah membongkar aib mereka di muka umum.

Diserukan bahwa mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya.

Barangkali inilah rahasia sehingga Imam Bukhari mengutip

ayat pada judul bab hanya sampai kalimat, lil in' '*'ii (Maka Allah

selrali-lcali tidak akan memberi amirunan kepada mereka). Saya tidak

rnenemukan pada satu pun dari naskah kitabnya penyebutan ayat

hingga akhirnya, padatral biasanya -di tempat lain- sebagian periwayat

mengutip penggalan ayat dan sebagian lagi mengutip secara

keselunrhan.
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Apabila seseorang mencermati, niscaya akan morgan
perkara yang mendorong sebagian ularna menolak hadits aa;
memberi penakwilan yang terkesan dipaksaan, hanya karena dugam

bahwa firman Allah, !:r')t ,1u, bF Ar. dlf: (Yang demikian iru

bahwa mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya), turun bersama

firman-Nyu, & *t (Engkau memohonkon ampunan untuk mereka),

yakni ayat ini turun secara keseluruhan. Karena sekiranya dikatakan ia

turun secara lengkap niscaya larangan itu beriringan langsung dengan

illat (alasm pelarangan), dan ia sangat tegas menyatakan bahwa

permohonan ampunan yang sedikit ataupun yang banyak tidak

bermanfaat. Seandainya firman'Nya, 'Yang demikian itu bahwa

mereka kafir kepada Atlah dan Rasul-Nya' turun lebih akhir daripada

firman-Nya,' Engkau memohonkan ampunan bagi mereka...', niscaya

tidak akan tedadi kemusykilan seperti diatas.

Jika demikian, maka hujjah mereka yang berpegang dengan

kisah untuk menetapkan adanya makna implisit dalam penyebutan

bilangan adalatr benar, dan sikap Nabi SAW yang berpegang kepada

makna zhatrir sesuai apa yang disyariatkan hingga ada dalil yang

memalingkan darinya tidak lagi menjadi suatu kemusykilan.

Saya menemukan bagi Abu Nu'aim Al Hafizh (penulis kitab

Hityatul Auliya) satu juz yang mengumpulkan jalur-jalur hadits ini.

Beliau membahas maknanya dan aku pun meringkasnya. Di antara

perkara yang dikatakannya adalah; Pada sebagian riwayat Abu

Usamah dan selainnya dari Ubaidillah Al Umari disebutkan perkataan

Umar, e.g, jb el,bt ; ?rt 'tr$'ni y ;a{i lepokah engkau atwn

menshalatinya sementara Allah telah melarangmu untuk menshalati

orang-orang munafik), dan tidak dijelaskan letak larangan tersebut,

maka penjelasannya ditemukan pada riwayat Abu Dhamratr dari Al
Umari, batrwa yang dimaksud 'shalat atas mereka' adalah

memohonkan ampunan untuk mereka. Adapun lafazhnya, oi ltl: ii
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'A'F (Dan Allah telah melarangmu memohonkan ampunan untuk

mereka).

Abu Nu'aim berkata; Perkataan Ibnu Umar, & ilr J'i.: ,P
'rn Wi'*t * &t TRasulultah SAW menshalatinya dan kami shalat

bers amanya) menunj ukkan Umar meninggalkan pendapat pribadinya

dan mengikuti Nabi SAW. Abu Nu'aim menyitir pula bahwa hal ini

menunjukkan Ibnu Umar mengutip kisatr ini dari Nabi tanpa

perantara, berbeda dengan Ibnu Abbas yang menerimanya dari {Jmar,

karena saat itu dia tidak menyaksikannya.

Abu Nu'aim berkata; Di sini terdapat keterangan yang

membolehkan memberi kesaksian kepada seseorang atas apa yang ada

padanya baik saat hidup maupun setelah mati berdasarkan perkataan

Umar, lt ii i, * 
"ot (Sesungguhnya Abdullah itu odaloh munofik),

dan hal itu tidak dicela oleh Nabi SAW. Kesimpulannya, lamngan

mencaci maki mayit adalah yang bertujuan mencela, dan hukum-

hukum Islam secara zhatrir tetap diberlakukan terhadap orang

munafik. Kemudian sekadar pemberitahuan tentang kematian

seseorang tidak masuk dalam kategori 'mengumumkan kematian'

yang dilarang.

Pelaiaran vans danat diambil
Il. Bolehnya orang yang berkecukupan meminta sebagian harta

orang yang diharapkan keberkatrannya untuk kepentingan

agama.

Orang yang hidup dan ditaati hendaknya menjaga perlakuan

baik terhadap mayt yang telah berbuat maksiat.

Boleh mengafani dengan sesuatu yang berjahit.

Margaktrirkan penjelasan hingga waktu yang dibutuhkan.

t.

3.

4.
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5.

6.

7.

8.

9.

Beramal berdasarkan makna zhatrir jika nash yang &,a
dianggap samar (bermakna ganda).

Orang yang lebih rendah keutamaannya boleh mengingatkan
orang yang lebih utama jika dia menduga bahwa orang yang
lebih utama itu lupa.

Orang yang lebih utama mengingatkan orang yang lebih
rendah keu*rmannya dalam sesuatu yang musykil.

Orang yang bertanya meminta penjelasan dari yang ditanya
dan sebaliknya.

Boleh tersenyum saat melayat jenazah dan saat ada sesuatu

yang bisa menjadikan onmg terenyum. Namun, para ulama
menyukai untuk tidak tersenyum pada saat melayat jenazah

demi kekhusyu'an, kecuali ada sesuatu yang
menghanrskannya.

'o)*,ie 6r,,* & etr! *: *\&,*fG
$Kelak mereka akan bersumpah kepadomu dengan nama Allah,

apabila kamu kembali hepada mereha, supaya kamu berpaling dari
mereka Maka berpalinglah dari merekq karena sesungguhnya
mereka itu adalah najis dan tempat mereka Jahannam; sebogai

balasan atas apayang telah mereka kerjakan.r,
(Qs. At-Taubah [9]:95)

'+:Jv 
!:1 i f ,l' ''?'oi l' 1" i *")t* r

*, p\tiiv irj:'!r!i *';tx r ly';*
! bf *' 1ire 

b' ,J- i' Jh eyi'el €,-\t,*
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,r'5, Jii f ti.k r.! ':))^ * :!t\G '^rk o;i
<qr-ui' -i\ d1|#r ri1 pJ i'u ogt;;1

4673. Dari Abdurahman bin Abdullah, Abdullatr bin Ka'ab

berkata: Aku mendengar Ka'ab bin Malik ketika tidak ikut perang

Tabuk, "Demi Allah, tidaklah Allah memberi nikmat kepadaku -

setelah Dia memberi hidayah kepadaku- yang lebih agung daripada

kejujuranku terhadap Rasulullah SAW dan tidak berdusta kepadanya

hingga aku (tidak) binasa sebagaimana mereka yang berdusta binasa,

ketika wahyu diturunkan,'Kelak mereka akan bersumpah kepadamu

dengan nama Allah, apabila kamu kembali kepada mereka 
-hingga

firman-Ny a- orang-orang yang fasik'.

@:
(Bab firman Allah, "Kelak merekq akan bersumpah kepadamu

dengan nama Allah, apabila kamu kembali kepada mereka, supaya

kamu berpaling dari mereka".).Kata'3 &tpoaona) tidak tercantum

dalam riwayat Al Ashili. Adapun yang benar adalah riwayat yang

menyebutkannya.

Kemudian disebutkan hadits Ka'ab bin Malik tentang kisah

taubatnya. Namun, yang dikutip hanyalah bagian yang berkaitan

dengan judul bab. Kebanyakan periwayat menukil dengan lafazh, 6

P, .1 ',;" ii,' 'n;i giaauah Allah memberi nikmat kepadahl.

Sementara dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, :* tP iirr pi f
?iio (Tidaklah Allah memberi suatu nikmat kepada seorang hamba-

Nya).Tetapi versi pertama lebih benar. Penjelasan hadits ini telatt

dipaparkan dengan panjang lebar pada pembatrasan tentang

peperangan.
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Firman Allah,

"Mereka akan bersumpah kepadamu, agor kamu ridha kepada

mereka. Tetapi jika sekiranya kamu ridha kepada mereka,-hingga
firman-Nya- orangarang yang Fasik."

(Qs. At-Taubah [9]: 96)

Keteransan:

(Bab firman Allah, "fuIereko alun bersumpah kepadamu, agar
kamu ridha kepada mereka. Tetapi jika sekiranya kamu ridha kepada

merelra, -hingga Firman-Nya- orang-orang yang Fasik). Bagian ini
hanya tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Judul bab ini disebutkan
tanpa mengutip satu pun hadits. Sementara periwayat lainnya tidak
mencantumkan bab ini. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ibnu
Abi Najih dari Mujahid bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-
orang munafik.

15. Firman Allah, ?ii t J.t:o W , j{, n.rin ty?t tt:?i:

r^-'r\*&r tt W a4bi?ti ;* t?"

"Dan (ada pula) orang-orong lain yang mengakui dosa4osa
mereka, mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan

pekerjaan lain yang buruk Mudah-mudahan AAah menerima
taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang." (Qs. At-Taubah [9]: 102)

-ory Jt- & f*t oy'j";- f*'jjA r#
.O

3$-tijt

f h' & i,' J;",jd 'jd ib i,r d 7u I
,1 i -or. -. ' ' tz{ 

1+3 r* -# -*-i J\t*fltt ,;;iJ;v.rti-I 
^litr Ou'f

i.t. e .o-t* f

,6 *t
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l#; iu' i'rw

4674. Dari Samurah bin Jundab RA, dia berkata: Rasulullah

SAW bersabda kepada kami, "semalam aku didatangi dua orang, lalu

keduanya membangkitkanku, dan kami pun sampai ke suatu kota yang

dibangun dari bata emas dan bata perak. Kami bertemu beberapa

orang; setengatr dari tubuh mereka sebagus orang yang pernah engkau

lihat, dan setengah lagi seburuk orang yang pemah engkau lihat.

Keduanya berkata kepada orang-orang itu, 'Pergilatr kalian dan

masuklatr ke sungai itu'. Mereka masuk ke dalamnya lalu kembali

kepada kami dan temyata keburukan yang ada pada mereka telah

sirna, dan jadilah mereka dalam bentuk yang sangat bagus. Keduanya

berkata kepadaku, "Ini adalah surga Adn, dan itu adalah tempatmu."

Keduanya berkata, "Adapun orang-orang yang setengahnya bagus dan

setengahnya buruk, mereka adalah orang-orang mencampur amalan

yang baik dan amalan yang buruk, lalu Allatr mengampuni mereka."

Krteransan:

-

(Bab firman Allah, "Dan (ada pula) orang-orang lain yang

rnengakui dosa-dosa mereka"). Demikian disebutkan Abu Dzar.

Adapun selainnya mengutip ayat hingga lafazh, "Maha Penyayang'"

Disebutkan juga penggalan hadits panjang dari Samurah bin

Jundab tentang mimpi beliau SAW. Hadits ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang takwil mimpi.
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Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Mu'ammil, dari
Ismail bin Ibrahim, dari Auf, dari Abu Raja', dari samurah bin Jundab.

Pada sanad ini disebutkan, "Mu'ammil menceritakan kepada kami",
sementara dalam riwayat Al Ashili dan selainnya diberi tambahan,
"Dia adalah Ibnu Hisyam." Adapun Ismail bin Ibrahim adalah yang

dikenal dengan Ibnu Ulayyah.

16. Firman Allah, 'Jt€;jj^ t;ah5-;tf gi &!,i'rll.otS U'

"Tiodalah sepatutnya bagr Nahi'dan orsng{rang yang bertman
memintakan ampun (kepada Allah) bagi orangorang musyrik."

(Qs. At:Taubah [9]: lf 3)

z lt cy;;vSr +6 (t -,t;(i 'jti *.i * &!t; S r
,*l e,iU it"b', F l;*, *, *\t *',;t*
U.uL*i,ir vt uto'#,e,sf ,*, y\,e d,jA'* |.j';i JG ti t-:a!i e.i'i "lr *i;i ,W t jw .ar "-,./,

l6 u 0,4*\ ,*3 *\, Jb'";tt ,Su; r/y:it * y
i, as;t:*l.rlrii;J-01 ryi;'r e!,r'$.'on qul ,:db'i:t

.{y,*;$ q6Jei'#,'A jft u yU,i.}' d:i ris
4675.Dari Sa'id bin Al Musayyab, a*i Uup.f*ya, dia berkata,

"Ketika Abu Thalib menghadapi kematian, Nabi SAW masuk
kepadanya dan disisinya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi
Umayyah. Nabi SAW berkata, 'Wahai paman, ucapkanlah L,aa ilaaha
illallaah, alat akan menjadikannya pembelaan untukmu di sisi Allah'.
Abu Jahal dan Abdullatr bin Abu Umayyah berkata, 'Watrai Abu
Thalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muththalib?' Nabi
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SAW berkata, 'sungguh aku akan memohonkan ampunan untukmu

sebelum aku dilarang'. Maka turunlah ayal,'Tidaklah patut bagi nabi

dan orang-orang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang

musyrik meskipun mereka adaloh kerabat dekat, sesudah ielas bagi

mereka bahwa mereka adalah penghuni jahannom'."

Keteranean Hadits:

(Bab "Firman Allah, 'Tidaklah patut bagi nabi dan orang-

orang beriman memohonkan ampunon untuk orang-orong musyrik.').

Disebutkan hadits Sa'id bin Al Musayyab dari bapaknya tentang kisah

kematian Abu Thalib. Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan

tentang jenazah dan akan dijelaskan pada pembahasan tentang tafsir

surah Al Qashash.

17. Firman Allah, iilr 1uarl ri C*f(rJlri'flr.J, io' ' t|'lui

'#eE i e *i'.ii eits'o * qfg,96 Ctfr,
t . a.- l. 

o"g':Usri *r'8\
uSesungguhnya Alloh teloh menerima taubat Nobi, orang-orang
Muhajirin dan orang-orang Anshar, yang mengikuti Nabi dalam

,nasa kesulitan, setelah hati segolongan dari mereka hampir
berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereha itu.

Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada

mereka.n (Qs. At-Taubah [9]: 117)

,i6 *.t i f U *1)t'r3. ;ti :Jti q(* it *
:eu -it ii* n_v;:rt2- *, i' * s?i
erui;t iiftd',Pt *y e.yy';';t *
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4676. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Abdurratrman bin Ka'ab

mengabarkan kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Malik bin Ka'ab

mengabarkan kepadaku -dia salah satu anak Ka'ab yang menjadi

penuntunnya ketika buta- dia berkata: Aku mendengar Ka'ab bin

Malik dalam haditsnya, 'Dan bagi tiga orang yang ditangguhkan', dia

berkata diakhir haditsnya, "sesungguhnya diantara taubatku adalah

aku melepaskan dari hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasul-

Nya." Maka Nabi SAW bersabda, "Tahanlah sebagian hartamu, maka

itu lebih baik bagimu."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Sungguh Allah telah menerima taubat

Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar). Demikian

disebutkan dalam riwayat Abu Dzar. Adapun periwayat selainnya

mengutip hingga firman-Nya, " Maha p en gampun."

Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits Ka'ab yang

panjang tentang kisah taubatnya. Hal ini telah dijelaskan pada

pembahasan tentang peperangan. Bagian yang disebutkan Imam

Bukhari ditempat ini juga terdapat pada pembahasan tentang wasiat.

Pada sanad hadits di atas, Imam Bukhari berkata; Ahmad bin

Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan

kepadaku, Yunus mengabarkan kepadaku. Ahmad berkata, dan

Anbasah menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada

kami. Maksudnya, Ahmad bin Shalih meriwayatkan hadits ini dari

dua guru, dari Yunus, tetapi dia memisatrkan keduanya, karena

perbedaan redaksi dalam penukilan. Kemudian secara zhahir sanad

keduanya adalah sama, padahal tidak demikian, karena dalam riwayat

Ibnu Watrab dinyatakan bahwa gurunya Ibnu Syihab di tempat ini
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adalatr Abdurahman bin Ka'ab sebagaimana dalam riwayat Anbasah,

tetapi yang benar dalam riwayat Ibnu Wahab adalah dari

Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab. Demikian diriwayatkan An-

Nasa'i dari Sulaiman bin Daud Al Mahd, dari lbnu Wahab.

Barangkali Imam Bukhari mendasari hal itu bahwa Abdurrahman

dinasabkan kepada kakeknya sehingga kedua riwayat itu menjadi satu.

Kemungkinan ini disinyalir Al Hafizh Abu Ali Ash-Shadafi

sebagaimana yang saya baca pada tulisan tangannya di catatan kaki

naskatmya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Bukhari telah menyebutkan

riwayat Ibnu Wahab secara tersendiri melalui sanad di atas pada

pembahasan tentang nadzar. Maka dalam riwayat Abu Dzat
disebutkan, "Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab." Sesungguhnya

An-Nasa'i hanya mengutip sebagian hadits. Saya telatr menemukan
juga sebagian hadits dalam kitab Sunan Abu Doud dari Sulaiman bin
Daud (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) sama seperti dalam

riwayat An-Nasa'i. Begitu pula dari Abu Ath-Thahir bin As-Sarh, dari

Ibnu Watrab.

*ilan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat)

ntereka, hingga apabila bumi telah meniadi sempit bagi mereka,

padahal bumi itu luas dan jiwa merekapun telah sempit (pula

terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahai bahwa tidak

ada tempat lari dari 6iksa) Allah, melainkan kepada-Nya saia.

Kemudion Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam

taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Penerima taubat

lagi Maha Penyayang." (Qs. At-Taubah [9]: 118)

) 4t

F-JI
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4677. Dari Abdurahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik,

dari bapaknya, dia berkata: Aku mendengar Ka',ab bin Malik -{an
dia salah seorang di antara tiga orang yang diterima taubatnya-

bahwa dia tidak pernah tertinggal dalam peperangan yang dilakukan

Rasulullah SAW selain dua peperangan; yaitu perang dimasa sulit

(perang Tabuk) dan perang Badar. Dia berkata, "Aku morgumpulkan

kejujuran terhadap Rasulullatr SAW di saat dhuha. Adapun beliau

jarang sekali datang dari suatu perjalanan yang dilakukannya

melainkan di saat dhuha. Beliau memulai datang ke masjid dan shalat

dua rakaat. Nabi sAw melarang berbicara denganku dan kedua

sahabatku. Beliau tidak melarang berbicara dengan seorang pun yang

tidak ikut dalam perang itu selain kami. Orang-orang pun menghindari

berbicara dengan kami, dan aku berada dalam keadaan seperti itu

hingga perkara itu berlarut-larut bagiku. Tidak ada sesuatu yang

sangat merisaukanku, kecuali aku meninggal dan tidalc dishalati oleh

Nabi sAW, atau Rasulullah sAw meninggal dan aku di antara

manusia dalam kondisi seperti itu, tidak seorang pun di antara mereka

yang berbicara denganku dan tidak juga menshalati jenazatrku.

Kenrudian Allah menurunkan taubat kami kepada Nabi-Nya, ketika

tersisa sepertiga waktu malam dan Rasulullah SAW berada di rumah

uxrmu saiamah. Adapun ummu Salamah sangat baik di dalam

urr"tsanku dan sangat perhatian terhadap persoalanku. Rasulullah SAW

bgrsabda, ''\\'ahai (Jmmu Salamah, taubat Ka'ab telah diterima'. Dia

berkata, 'Tidakkah aku mengirim utusan kepadanya untuk

rnenyirmpaikan berita gembira ini?' Beliau menjawab, 'Jiks demikian

kalian akan dikelilingi manusia dan mereka akan menghalangt kalian

untuk tidur sepaniang malam fizi'. Hingga ketika Rasulullatr shalat

Subuh, beliau mengumumkan bahwa Allah menerima taubat kami.

Apabila menyampaikan berita gembira, wajatr beliau tampak bersinar

hingga bagaikan bulan. Kami bertiga orang yang ditunda dari urusan

x
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yang diterima dari mereka yang mengajukan alasan di saat Allah
menurunkan taubat kepada kami. Ketika disebutkan orang-orang yang

berdusta kepada Rasulullah di antara mereka yang tidak ikut
berperang, mereka pun mengajukan alasan yang batil, maka mereka

disebut dengan sebutan sangat buruk yang pernah diberikan pada

seseorang. Allah berfirman, 'Mereka mengajukan alasan kepada

kamu, apabila kamu kembali kepada mereka, katakanlah; jangan
kamu mengajukan alasan kepada kami, sungguh kami tidak percaya
kepada kamu, Allah telah mengabarkan kepada kami berita-berita
kamu, dan Allah serta Rasul-Nya akan melihat amal-amal kamu'."

Keterangan Hadits:

(Bab "Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan
penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit
bagi mereka".). Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar.
Adapun periwayat selainnya menyebutkan hingga, "Maha
penyayang."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari
Muhammad, dari Alunad bin Abi Syu'aib, dari Musa bin A'yan, dari
Ishaq bin Rasyid, dai Az-Zuhri, dari Abdurahman bin Abdullah bin
Ka'ab bin Malik, dari bapaknya. Kebanyakan periwayat menukil,
"Muhammad menceritakan kepadaku, Ahmad bin Abi Syu'aib
menceritakan kepadaku." Sementara dalam riwayat Ibnu As-Sakan
kata "Muhammad" tidak dicantumkan. Dengan demikian, hadits ini
dinukil Imam Bukhari dari Ahmad bin Abi Syu'aib tanpa perantara.

Adapun menurut versi mayoritas, maka terjadi perbedaan tentang
Muhammad yang dimaksud. Al Hakim berkata, "Dia adalah

Muhammad bin An-Nadhr An-Naisaburi", yakni yang telah
disebutkan pada tafsir surah Al Anfaal. Suatu ketika dia berkata, "Dia
adalah Muhammad bin Ibrahim Al Busyanji", karena hadits ini
tercantum padanya dari jalur Muhammad bin Ibrahim. Sementara Abu
Ali Al Ghassani berkata, "Dia adalah Adz-Dnthali." Dia menguatkan
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hal itu bahwa hadits ini terdapat dalam kitab llal Hadils Az-Zuhri

karya Adz-Dzuhali, dinukil dari Ahmad bin Abi Syu'aib, dan Bukhari

banyak menukil hadits darinya, bahkan terkadang tidak menyebutkan

nasabnya. Adapun Ahmad bin Abi Syu'aib, dia adalah Al Hanani.

Imam Bukhari menisbatkannya kepada kakeknya. Nama bapaknya

adalah Abdullah bin Muslim. Abu Sy'u'aib adalah nama panggilan

untuk Muslim bukan nama panggilan untuk Abdullah. Adapun nalna

panggilan Ahmad adalah Abu Al Hasan. Dia seorang yang tsiqah

menurut kesepakatan ahli hadits. Namun, dia tidak memiliki hadits

dalam Shahih Bukhori selain di tempat ini.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan penggalan dari kisah

taubatnya Ka'ab bin Malik. Penjelasannya telatr disebutkan pada

pembahasan tentang peperangan. Kalimat, 'Tidak ada seorang pun di
antara mereka yong berbicara denganht, dan tidak pula

menshalatiku', dalam riwayat Al Kasymihani dinukil dengan redaksi,

'F- \ (Dan tidak membei salam). Menurut lyadh, sebagian

periwayat menukil dengan redaksi, ,#-..t:t e"rri \Fi*-S,i giao*

ada seorang pun yang berbicara denganlu dan tidak iuga memberi

solom kepadaku). Namun, dia menganggap hal ini jauh dari

kebenaran, karena yang dikenal bahwa lafazh 'salam' harus ditambalt

hurufTarr (lafazh-lafazh yang mengharuskan akhir kata sesudahnya

diberi baris kasrah). Namun, ada kemungkinan juga diterima

berdasarkan batrwa posisinya di tempat ini hanya mengikuti atau

dikernbalikan kepada perkataan mereka yang menafsirkan salam

dengan arti 'engkau selamat dariku'.

Kebanyakan periwayat menukil dengan redaksi, 
'-r'.JL t?f 

U'C I
$ii e f @daOun (Jmmu Salamah banyak menaruh perhatian

terhodap urusanlat), sementara dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan ,'t51*r*beri bantuan). Namun, versi pertama lebih tepat.

Kernudian dalam sebagian riwayat disebutkan, W- (Berjejal di
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sekeliling kamu), sementara dalam riwayat Abu Dzar dari Al
Kasymihani dan AI Mustamli dinukil, '€,fuhhJ(Menyambar kamu).

le. Firman Allah, W:U, t tii: ii,r riir trh'r s$r tS16-

uHai orang-orang yang beriman, bertala,oalah kepada Allah' dan

hendakloh kamu bersama orang-orang yang henar."

(Qs. At-Taubah [9]: 119)
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4678. Dari Abdurahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik
bahwa Abdullah bin Ka'ab bin Malik --dia adalah penuntun Ka'ab

bin Malik- berkata: Aku mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan

ketika tidak ikut perang Tabuk, "Demi Allah, aku tidak mengetahui

seseorang yang diuji Allah dalam kebenaran pembicaran yang lebih

baik daripada apa yang ditimpakan kepadaku. Aku tidak pemah

sengaja berdusta sejak aku menyebutkan hal itu kepada Rasulullah

hingga hari ini", lalu Allah menurunkan kepada Rasul-Nya,"Sungguh

Allah telah menerima taubat nabi, orang-orang Muhajirin 
-hinggafirman-Nya- dan hendaklah lamu bersama orang-orang yang

benar."
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Keterangan:

(Bab "Ilahai orang-orang yang beriman, bertalo,valah kamu

kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang'orang yang

benar".). Dalam bab ini disebutkan secara ringkas sebagian kisah

taubatnya Ka'ab bin Malik.

"sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari koummu

sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan

(keimanan dan keselamaton) bagimu, amat belas kasihon lagi
penyayang terhadap orang4rrang muhmin."

(Qs At-Taubah I9l: 128)

Ar-Ra'uufberasal dari kata ar-rafah (belas kasihan).

o 7 '. ,'-. lcz t,y or':- 1l. itt q?'qru\t -c;.'+;'oi 9#t i.t *
';3 i*i yq' ,yi l* F f"j\,y',, ,io -?); 3;
ft.J' i'rt "j^>,r ls'l};r,'ot i,rta d.(t 

'# "o\,f I ',Sra

1 u'* *,t-tt q.,):ir, Sat'ra;.'oi ;*i ilt ,/6u,

,k I )v .orjr *x|ti,sr\ jlr,;;;s tf vr )r4tt
'" . 

^ 
3 \ , - -c c -t ,^ , -c< - cte*if h' & ytJ;r'4ti"f &,Pl'3,'A.*

\, . ,.. a. . , ,zt tz t o,..

^, cr 3 q ft;"';L-J;- * .t ytt'; ,';Jt-
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,/c tz !z ,L t o tc, 'r,1
oJs )A-e) :C-{1, .l J,.Jj Jte-/,

t,t 1, .1. t o1'* ,sl, 4;l U-1t'1 q, j* ')tJ
;ar? i'r ,lto Lo ,y1 dt ,f l'l* -'fs-. v }^r.;

,s\'4)t '& ,*j ^)L ir t, ;ur );). ;)t '*!EJ '.:k

'd. tt .,1'
Cr ,r Tvt J3i *? :t, $ ,-*. i:ig t*j *\t
r.He \:-^r.e ,P) f. G-.'

& ,J6')t ,sib's '-'-!it,
}b { ?nr a; qJjJ, q}* hr

.:k".lr, Lv'), ;1 '.JJ,3.ii ,i'4)t

fi e r^i}f l'qrQ:\t -;r e yS'fA ltr qtV3
(W :nf 4' u y "j"f '€,*t:i,v i*r'f;E d> :f
p 

,E: o_ri *or;)rUq e\rilt?ki ?fi Jt

4: .'-3 a1*L ''b'i ,?nr iG; &';L ''b'i,hr id;

;L 
".5, 

iu, 
=V 

;' ,f ';; * €t0'#'; LdL

.'qrt;\r a;"? ,4 ( :Jvs .-,(+. i, ,f -i., U ,#'; *
A.c) ."G" ,rj e yV ut $L ,et;\; ;] Ju':

( iJs': grrt ct- ,-t $ Ju': yj * eGL.; ,ttii
.^;? di'.i^;"

4679. Dari Ibnu As-Sabbaq, bahwa Zaidbin Tsabit Al Anshari

RA -dia 
termasuk mereka yang menulis watryu- berkata, "Abu

Bakar mengirim kepadaku berita tentang terbunuhnya peserta perang

Yamamah, dan di sisinya terdapat Umar' Abu Bakar berkata, 'Umar

datang kepadaku dan berkata; sungguh pembunuhan telah banyak
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merenggut nyawa manusia pada peristiwa Yamamah, dan aku

khawatir jika pembunuhan terus berlangsung terhadap para ahli

qira'ah Al Qur'an di berbagai tempat sehingga hilanglah sebagian

besar dari Al Qur'an, kecuali jika kamu rnengumpulkannya. Sungguh

aku berpendapat agar kamu mengumpulkan Al Qur'an'. Abu Bakar

berkata, 'Aku berkata kepada Umar, bagaimana aku melakukan

sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah?' Umar berkata, 'Demi

Allah, perbuatan ini adalah baik'. Umar terus menerus berbicara

denganku tentang hal ini hingga Allah melapangkan dadaku untuk itu

dan aku menerima pendapat Umar' -Zaid bin Tsabit ber*ata, 'dan

Umar duduk di sisinya tidak berbicara'- Abu bakar berkata,

'sungguh engkau seorang pemuda yang cerdas, kami tidak

menuduhmu (berdusta) dan engkau biasa menulis watryu untuk

Rasulullah, maka telusurilah Al Qur'an dan kumpulkan'. Derni Allah,

sekiranya dia membebaniku untuk memindahkan salatr satu gunung,

maka hal itu tidak lebih berat bagiku dari apa yang diperintahkannya

kepadaku, yaitu mengumpulkan Al Qur'an. Aku berkata, 'Bagaimana

kalian berdua melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi SAW?'
Abu Bakar berkata, 'Demi Allah, Perbuatan tersebut adalah baik'.

Aku pun terus berbicara dengannya hingga Allatt melapangkan

dadaku seperti melapangkan dada Abu Bakar dan Umar. Aku berdiri

dan menelusuri Al Qur'an. Aku mengumpulkannya dari lembaran-

iembaran kulit, tulang-tulang, pelepah kurma, dan dari dada (hafalan)

orang-orang, hingga aku mendapati dua ayat surah At-Taubatt

hrersama Khuzaimah Al Anshari. Aku tidak mendapati kedua ayat itu

h*rada pada orang selainnya, (yaitu firman-Nya\,'Sesungguhnya telah

datang kepada kamu seorang Rasul dari kaum kamu sendiri, berat

t€t'flsa olehnya penderitaan kamu, sangat menginginkan (keimanan

dan keselamatan) bagimu' hingga akhir ayat. Adapun lernbaran-

lernbaran Al Qur'an itu berada pada Abu bakar hingga Allah

mewafatkannya, kemudian berada pada Umar hingga Allah

mewafatkarurya, kemudian berada pada Hafshatr binti Umar.
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Keterangan:

(Bab firman-Nya, "Sesungguhnya telah datang kepada kamu

seorang Rasul dari kaum kamu sendiri, berat terasa olehnya

penderitaan kamu"). Demikian diriwayatkan Abu Dzar. Adapun

selainnya mengutip hingga lafazh, "Belas kasih lagi penyayang."

yl)t 4 (Kata ar-ra'uuf berasal dari kata ar-rafah [belas

kasihJ). Lafazh ini tercantum pada selain riwayat Abu Dzar dan ia

adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah, Ol

?j 3'r3i u"6rr. ?lr (sesungguhnya Allah amat belas kasih lagi maha

penyayang terhadap orang-orang mulonin), "Ia mengacu kepada pola

katafa'uul daikata ar-Rafah, artinya belas kasih yang mendalam."

g(LJ' /) ,5.*i (Ibnu As-Sabbaq mengabarkan kepadatu).

Namanya adalah Ubaid. Penjelasan hadits ini akan disebutkan pada

pembahasan tentang keutamaan Al Qur'an. Pada bagian awal
pembahasan tentang jihad disinggung perbedaan tentang Ubaid bin
As-Sabbaq dan Iftarijah bin Zaid tentang penentuan ayat yang

dimaksud.

7V .et ,f ,.;i-,r cit:'* U.'ot;& A.s (Riwayat ini dinukil

juga oleh Utsman dan Al-Laits bin Sa'ad dari Yunus, dari lbnu
Syihab). Adapun riwayat Utsman bin Umar dinukil Imam Ahmad dan

Ishaq dalam Musnad masing-masing dengan sanadyangmaushul dai
Utsman bin Umar. Riwayat Al-Laits dari Yunus dinukil Imam

Bukhari dengan sanad yatg maushul pada pembahasan tentang

keutamaan Al Qur'an dan pembahasan tentang tauhid.
'-, c. I 1 , .ui.? gt r,J'6i 7v itf !.e'1. rtjt & ev,c.-ir' 

j,ii
'q1ildi] (At-Laits berkata: Abdurahman bin Khalid menceritakan

kepadaku, dari lbnu Syihab, dia berlrata, "Ada pada Abu

Khuzaimah'). Maksudnya, Al-Laits menukil hadits ini dari guru lain
dari Ibnu Syihab. Dia meriwayatkan darinya melalui sanad tersebut,
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tetapi kalimat, LstC,itr 'r,J-'f t Qqao pada Khuzaimah Al Anshari)

diganti dengan, *{f ,i t Qqaa pada Abu Khuzaimah). Riwayat Al-

Laits ini dinukil Abu Al Qasim Al Baghawi dengan sanad yang

maushul dalam kitab Mu jam Ash-Shahabah dari jalur Abu Shalih

(iuru tulis Al-Laits).

U +fr *trr: ,*t? ei { ,?V ;r s:s ,et;lt ,}iJvt
yri * et;l (Musa berkata dari lbrahim, Ibnu Syihab menceritakan

kepada kami, dan dia berkatq, "Bersama Abu Khuzaimah". Demikian
juga diriwayatkan Ya'qub bin lbrahim dari bapahrya). Yang

dimaksud Musa di sini adalah Ibnu Ismail, Ibrahim adalatr Ibnu Sa'ad,

dan Ya'qub adalah anaknya Ibrahim. Riwayat Musa dinukil Imam

Bukhari dengan sanad yilng maushul pada pernbahasan tentang

keutamaan Al Qur'an. Disebutkan, "Beliau berkata sehubungan

dengan ayat dalam surah At-Taubah, 'Ada pada Abu Khuzaimah', dan

berkata sehubungan ayat di akhir surah AI Ahzaab, 'Ada pada

Khuzaimah bin Tsabit Al Anshari'."

Hal yang perlu kami tegaskan bahwa ayat dalam suratr At-
Taubah ditemukan Zaid bin Tsabit ketika dia mengumpulkan Al
Qur'an pada masa Abu Bakar. Sedangkan ayat dalam suratr Al
Ahzaab dia temukan ketika diadakan penggandaan mushaf pada masa

Utsman. Hal itu akan dijelaskan pada pembahasan tentang keutamaan

AX Qur'an. Adapun riwayat Ya'qub bin Ibrahim dinukil Abu Bakar

bin Daud dengan sanad yang maushul dalarn kitab Mashahif melah,i
jalurnya. Demikian juga Abu Ya'la meriwayatkan melalui jalur ini
sqrara ringkas. Adz-Dzuhali meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhriyat
tiarinya, tetapi disebutkan, o'Ada pada Khuzaimah", demikian juga

diriwayatkan Al Jauzaqi melalui jalurnya.

,;i g,i')i #i 't ;J$t et;ltb:b :i;6 i',S,ii (Abu rsabit

berkata, Ibrahim menceritakan kepada kami dan berkata, "Ada pada

Khuzaimah atau Abu Khuzaimah'). Abu Tsabit adalatr Muhammad

bin Ubaidillah Al Madani, sedangkan Ibratrim adalatr Ibnu Sa'ad.
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Maksudnya, para sahabat Ibrahim bin Sa'ad berselisitu sebagim

mereka mengatakan, "Ada pada Abu Khuzaimah" dan sebagan lagr

mengatakan, "Ada pada Khuzaimah", lalu sebagian mereka ragu-ragu-

Namun, yang benar adalah apa yang telah kami sebutkan dari Musa

bin Ibrahim bahwa ayat pada surah At-Taubah ada pada Abu

Khuzaimah dan ayat pada surah Al Ahzaab ada pada Khuzaimah. Kita

akan membahas kembali masalah ini secara lebih mendalam pada

tafsir surah Al Ahzaab. Riwayat Abu Tsabit ini dinukil oleh Imam

Bukhari dengan sanad yang maushul pada pembahasan tentang

hukum disertai redaksi yang menunjukkan keraguan, seperti yang

dikatakannya di tempat ini.
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a' )2nz' )

,-r)rry
10. SURAH YUUNUS

r.'s;3t rlg:> .0";'F, oi'1 'c-tt :(Lii>t\ uS o;t'ls't

,gY {n ib\:&i ; u'i ie', (4' * iu:"riij li'r

,iroa ?Ji, i'ri .'p :5rr-,. Ju1 .'*': ryt\t Jr "U' oro

\.ryrdte-riiir e'# t5t;4.Ii''t )]'-lt?>bi:: *
witr .<t4t q r;t,(&r.i) .f :e:<F'rs>'rs-, ;l:tt
\^t .1')u'1 .ofr$t i,:(\b) .:tt d?t'#$ (ry y,

!!3 :!),9try' J'i ,<?g.#ry:?t /il.itt Shi.'i31

;, all Giri &\.P1 .,;art y.!:6, Pi :'-*;tir

'1iit;;ry # til, G.--,.J t ti#i d/*lJ) .f6\') &'€\
*ru' <;u-;*,> +, Jy*tti;:Jv'1 ,L,*t'r?r,"

Ibnu Abbas berkata, 'fakhthalatha artinya tumbuh dengan

sebab air dari semua wirna. "Mereka (orang-orang Yahudi dan

Nasrani) berkata, "Allah mempunyai anak". Maha suci Allah; Dia-

lah Yang Maha Kaya." Zatd bin Aslam berkata, "Bahwa mereka

mempunyai kedudukan yang tinggi", yakni Muhammad SAW'"

Mujahid berkata, "Kebaikan". Dikatakm,'tilka ayaat' (itulah ayat-

ayat), yakni inilah tanda-tanda Al Qur'an' Serupa dengannya,

"sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah

bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya",

maknanya dengan kamu. Da'waahum artinya doa mereka. ufuiitha

bihim (mereka telah terkepung) artinya mereka mendekati kebinasaan'
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Ahaathat bihi khathii'atuhu (Ia telatr diliputi oleh dosanya).

Fa'atba'ahum dan atba'ahum adalah semakna. 'Adwan dari kata

'udwaan (permusuhan)." Mujahid berkata, "Firman-Nya,'Dan
sekiranya Allah menyegeraknn kejahatan bast manusia seperti
permintaan mereka untuk menyegerakan kebailan', yakri perkataan

seseorang terhadap anak dan hartanya apabila marah, 'Ya Allah,
jangan berkahi dan laknatlah ia'. "Pastilah diakhiri umur mereka',

sungguh akan dibinasakan siapa yang didoakan kebinasaan itu dan

akan dimatikan, "Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala
yang terbaik (surga)", kebaikan yang sepertinya. 'Dan tambahan',

ampunan dan keridhaan." IJlama selainnya bekata, "Memandang

kepada waj ah-Nya . " Al Kibriyaa "' artinya keraj aan."

Keterangan:

(Bismillaahirrahmaanirrahiim. Surah Yuunus). Abu Dzar
menyebutk an lafazh "basmalah" setelah "surah Yunus. "

{i ,y 4:6ur{i :pii;6, /&'i.t',S,ii (Ibnu Abbas berkata,

"Fakhthalatha artinya tumbuh dengan sebab air dari semua warna"./.
Pernyataan ini dinukil Ibnu Jarir dengan sanad yarrg maushul dari
jalur lain dari Ibnu Juraij dari Atha', dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah dalam surah Yuunus [0] ayat 24, |'rA:Si ,G 6iUr a(;ir ,F Urt.

,p\\t bti y, e,6 ,U"3r (^Sesungguhnya perumpamaan kehidupan

duniawi itu, adalah seperti air fhujanJ yang Kami turunkan dari
langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-
tanaman bumi), dia berkata, "Ikhthalatha artinya tumbuh dengan

sebab air itu semua warna (tumbuhan) yang dimakan manusia, seperti
hinthah dan sya'ir dan semua biji-bijian bumi."

4t ; Ut;* riii lirr Sir rjai (Mereka berkata, ,,Mereka

[orang-orang Yahudi dan NasraniJ berknta, "Allah mempunyai anak".
Maha Suci Allah; Dia-lah Yang Maha Kaya). Demikian disebutkan
pada selain riwayat Abu Dzar, yakni bab tanpa ada hadits yang
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disebutkan. Saya belum melihat dalam ayat ini satu hadits yang

memiliki sanad lengkap. Barangkali dia hendak menyebutkan jalur

hadits pada pembahasan tentang tauhid yang berkaitan dengan celaan

bagi yang mengatakan seperti itu. Untuk itu, dia sengaja

meninggalkan tempat yang kosong.

',Sti', *i- o h' d:c"rbJ ,gY|n'd tf) ,P"i i i"3'J\i')

? :";a# Qaid bin Aslam berknta, "Bahwa mereka mempunyai

kedudukan yang tinggi", yakni Muhammad SAW." Mujahid berkata,
,,Kebaikan".). Perkataan zaid bin Aslam dinukil Ibnu Jarir dengan

sanad yang maushul dari jalur Ibnu uyainah seperti di atas. Dalam

tafsir Ibnu uyainah, riwayat tersebut dinukil dengan redaksi,
..Dikabarkan kepadaku dari Zaid bin Aslam." Ath-Thabari

meriwayatkan dari jalur Al Hasan dan Qatadah, dia berkat u, Su "t:-')

'A * *'t y ?nt gtlrho*mad SAW pemberi syafaat bagi mereka)'

Pernyataan ini juga dinukil Ibnu Mardawaih dari hadits Ali, dan dari

hadits Abu Sa'id melalui dua sanad yang lemah.

Mengenai perkataan Mujahid dinukil Al Firyabi melalui sanad

yangmaushul dailbnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah

dalam surah Yuunus [10] ayat 2, ?V 1n "d ;:1 r3-t' *jir i5', dia

berkata, !i itetaitcan)." Ibnu Jarir meriwayatkan melalui jalur lain

dari Mujahid tentang firman-Nya, oiu iiJj, dia berkata, "Shalat,

puasa, sedekah, dan tasbih mereka." Akan tetapi tidak ada

pertentangan di antara kedua perkataan ini. Ar-Rabi' bin Anas

berkata, "Qadama shidqin, yakni pahala kebaikan." Kemudian dinukil

dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, H L(

9y $,dia berkata, "Bagi mereka kebahagiaan." Namun, Ibnu Jarir

cenderung mendukung perkatan Mujahid dan olang-orang yang

sependapat dengannya berdasarkan perkataan orang Arab, 'li fulan
qadama shidqin fii kadza' artinya dia telah melakukan kebaikan.
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Demikian juga perkataan,'li fulan qadama suu'in fii kadza', artinya

dia melakukan keburukan.

Abu Ubaidah menegaskan maksud kata 'qadama' adalah yang

terdahulu. Al Hakim meriwayatkan melalui jalur Anas dari Ubay bin

Ka'ab tentang firman Allah, 'qadama shidqin ', dia berkata, "Ketaikan
yang terdahull." Sanad-nya hasan.

Catatan

Iyadh menyebutkan bahwa dalam riwayat Abu Dzar

disebutkan, "Mujahid bin Jubair berkata", dia berkata, "Ini adalah

kesalahan." Saya berkata, "Saya belum melihat dalam naskah yang

sampai kepada kami dari riwayat Abu Dzar melainkan menurut versi

yang benar, seperti yang telah saya sebutkan." Namun, Ibnu At-Tin
menyebutkan bahwa versi tersebut ditemukan juga dalam riwayat

Syaikh Abu Al Hasan (Al Qabisi). Mujahid yang dimaksud adalatr

Ibnu Jabr. Akan tetapi yang dimaksud di sini bahwa dia menafsirkan

kata 'qadama' dengan arti 'kebaikan'. Sekiranya tercantum disertai

tambahan lafazh 'Ibnu' disertai tashhif (perubahan kalimat) niscaya

terhindar dari penyebutan perkataan yang dinisbatkan kepada Mujahid

sehubungan dengan penafsiran kata' qadama' .

9l,it' .d Ff 'rl ,r) &.s.liyr' itei:* f- '<bur 
rD Jq

E i#' G+. i"?i (Dikatakan, 'tilka aayaat' [itulah ayat-ayatJ,

yakni inilah tandaianda Al Qur'an. Serupa dengannya, "Sehingga

apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu

membawa orang-orang yang ada di dalamnya", malvtanya dengan

kamu). Hal ini tercantum pada selain riwayat Abu Dzar, tetapi

semuanya akan disebutkan pada pembahasan tentang tauhid. Orang

yang berkata seperti itu adalah Abu Ubaidah bin Al Mutsanna. Dalam

tafsir As-Sudi disebutkan, "Aayaatul kitab artinya tanda-tanda. Hal
yang mengumpulkan keduanya adalah keberadaan keduanya yang
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mengalihkan pembicaraan dari orang ketiga kepada orang pertama,

dan sebaliknya."

e:iOi <i"i'fi> (Da'waahum artinya doa mereka). Ia adalah

perkataan Abu LJbaidah. Dia mengatakannya sehubungan dengan

f,rrman Allah, '4t Wt .A W. ef*S (Doa mereka di dalamnya adalah

subhaanakallaahumma [Maha suci Engkau ya AllahJ). Ath-Thabari

meriwayatkan dari Ats-Tsauri, dia berkata tentang firman, V et?5,
"Apabila mereka menginginkan sesuatu, maka mereka berkata,

'Allahumma', maka datanglah kepada mereka apa yang mereka

mohon itu." Dari jalur Ibnu Juraij disebutkan dengan lafazh

'Dikabarkan kepadaku', tetapi redaksinya lebih lengkap. Semua ini

menguatkan bahwa makna 'da'woahum' adalah doa mereka, karena

kata'Allaahumma' artinya 'Ya Allah'. Atau makna 'da'waa' di sini

adalah ibadah, yakni perkataan mereka di surga adalah lafazh ini.

(@ q 1.l| a3liir q Vt ,W \i) (ubiitha bihim

[mereka telah terkepungJ artinya mereka mendekati kebinasaan.

Ahaathat bihi khathii'atuhu [Ia telah diliputi oleh dosanyaJ). Abu

Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Yuunus [10] ayat

22,'ff, yi '#t tgLi 1U"r"ka yakin bahwa mereka telah terkepung

[bahayaJ), "Yakni mereka mendekati kebinasaan. Dikatakan, 'qad

uhiitha bihi', artinya sungguh dia akan binasa." Seakan-akan diambil

dari kata 'ahaatha al aduww al qauma' (musuh telah mengepung

suatu kaum). Yang demikian pada umumnya menjadi sebab

kebinasaan atau kehancuran, maka pengepungan itu dijadikan kiasan

untuk kebinasaan itu sendiri. Oleh karena itu, Imam Bukhari

mengiringinya dengan kalimat, 'ahaathat bihii khathii'atuhu' (Ia telah

diliputi oleh dosanya), untuk mengisyaratkan pengertian di atas.

:f j. lr.J,!, J:jt, <?u,Pry''/r /il.h',H-'il) \^*i'Jtt )

*4 F 3.,,fi G*i #i4> ia1 gur(i r n$ti,'1 $n6j
i56\i (Mujahid berkata, "Firman-Nya, 'Dan sekiranya Attah
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dari

ts

menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka

untuk menyegeraknn kebaikan', yakni perkataan seseorang terhadap

anak dan hartanya apabila marah, 'Ya Allah, jangan berkahi dan

laknatlah ia'. "Pastilah diakhiri umur mereka', sungguh akan

dibinasakan siapa yang didoakan kebinasaan itu dan akan

dimcttikan). Demikian Al Firyabi, Abd bin Humaid, dan selain

keduanya menukilnya melalui sanad yang maushul dan Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid tentang penafsiran ayat ini. Ath-Thabari

meriwayatkan secara ringkas, dia berkata, "Ia adalah doa seseorang

untuk kecelakaan atau kebinasaan bagi dirinya dan hartanya jika
dikabulkan."

Larangan mengenai hal itu telah disebutkan dalam hadits

marfu' yang dikutip Imam Muslim di sela-sela hadits panjang dan

dikutip secara tersendiri oleh Abu Daud dari Ubadah bin Al Walid,

Jabir, dari Nabi SAw, 11 ,!s1\1 ,* tiY 1') |€,Ji 4e rf;i 1

t*;1 ;thb q iJU aiv ):rt o, rbt3i t ,€yf & rq.u

(Janganlah kamu memohon kecelakaan terhadap diri-diri kamu,

jangan memohon kecelakaan terhadap anak-anak kamu, jangan
memohon kecelakaan terhadap harta benda kamu, janganlah kamu

bertepatan dengan wahu dari Allah yang jika diminta permintaan
niscaya Dia kabulkan untuk kamu).

Lt*ri i:1x ,1iiu-;r) ,;*, t1L ("r-it \ili ;,2.il1 (Bagi

orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik (surga)",

kebaikan yang sepertinya. 'Dan tambahan', ampunan dan keridhaan).

Ini adalah perkataan Mujahid yang dinukil Al Firyabi, Abd bin
Humaid, dan selain keduanya, melalui sanad yang maushul dai' Ibnl
Abi Najih darinya.

yt Ji'ylt ,'op'SGi gtama selainnya berkata, "Melihat

kepada wajah-Nya'). Pernyataan ini tercantum pada riwayat Abu
Dzar dan Abu Al Waqt. Maksud, "ulama selainnya" di tempat ini
menurut dugaan saya adalah Qatadah. Ath-Thabari meriwayatkan dari
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Sa'id bin Abi Arubah, dia berkata,"Al Husna (kebaikan) adalah surga,

sedangkan ziyadah (tambahan) adalah melihat wajah Ar-Rahmaan."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, "Al Husnaa

adalah surga dan ziyadaft -menurut 
keterangan yang sampai pada

kami- adalah melihat kepada wajah Allah." Sa'id bin Manshur

meriwayatkan dari Abdurrahman bin Sabith sama sepertinya melalui

jalur yang mauquf. Kemudian dari Abd bin Humaid sama seperti itu.

Dia menukil juga dari Ikrimah, dia berkata, "Firman-Nya, 'Bagi

orang-orang yang berbuat kebaikan 

" 
yaitu mereka mengucapkan'laa

ilaha illallaft ' (idak ada sesembahan, kecuali Allah), al husnaa adalah

surga, sedangkan ziyadah adalah memandang kepada wajah Allah

Yang Mulia."

Penafsiran ini disebutkan juga dalam tafsir yang dinukil

langsung dari Nabi SAW sebagaimana dikutip Imam Muslim, At-

Tirmidzi, dan selain keduanya, dari jalur Hammad bin Salamah, dari

Tsabit, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Shuhaib, dia berkata;

Rasulullah SAW bersabda, i' Y A bl. f2i'3t *;it F 
',!'1 ii s1

U*4,jd s&ir ut it ,s$r op Gi'i: ,6'*i'&"'di o'1'3r; ,r;e1
,,

y ft1\Vi'$ *qt*t o !,? ,9t ui:H '+61Jt (Apabita penghuni

surga telah masuk ke dalam surga. Mereka diseru, 'Sesungguhnya

Allah memiliki janji untuk kalian'. Mereka berkata, 'Bukanlah Dia

memutihkan wajah-wajah kami, menyelamatkan kami dari neraka,

dan memasukkan kami ke dalam surga? "' Beliau bersabda, "Hijab

disingkap dan mereka melihat kepada-Nya. Demi Allah, Dia tidak

memberikan sesuatu kepada merefta yang lebih mereka sukai

daripada hal itu).Kemudian beliau membaca, i:tS-;) ,;-lir tr*i i/-'tJJ,

(Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik

[surga] dan tambahan).

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hanya dinukil dengan sanad-

nya oleh Hammad bin Salamah, dan ia diriwayatkan Sulaiman bin Al

Mughirah dari Tsabit, dari Abdurratrman bin Abu Lalla." Saya

berkata, "Demikian juga dikatakan Ma'mar sebagaimana diriwayatkan
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Abdunazzaq darinya, dan Hammad bin Zaid dari. Tsabit sebagaimana

diriwayatkan Ath-Thabari. Lalu diriwayatkan juga melalui jalur Abu
Musa Al Asy'ari sama sepertinya, namun hanya sampai kepadanya

(mauqufl. Dari Ka'ab bin Ujrah dinukil melalui jalur marfu'(langsung

dari Nabi SAw) dia berkat a, '*jt ?j J\ 'yht 'asu-'1r (Ziyaadah

[tambahan] adalah memandang kepada wajah Tuhan). Akan tetapi

sanad-nya lemah. Dari Hudzaifah dengan sanad yang mauquf sama

sepertinya. Kemudian dinukil dari Abu Ishaq, dari Amir bin Sa'ad dari

Abu Bakar Ash-Shiddiq juga sama seperti itu. Riwayat ini dinukil

dengan Qais bin Ar-Rabi' dan Israil dengan sanad yang maushul.

Sementara Sufyan, Syu'bah, dan Syarik meriwayatkalmya dengan

sanad yangmauqrl/sampai kepada Amir bin Sa'ad.

Sehubungan dengan penafsiran kata "Ziyaadah" dinukil
beberapa pendapat lain, di antaranya; Perkataan Alqamah dan Al
Hasan bahwa maksud ziyaadah adalah pelipatgandaan, dan perkataan

Ali bahwa ziyaadah adalah kamar yang terbuat dari batu mutiara yang

memiliki empat pintu. Semua itu diriwayatkan Ath-Thabari. Abd bin
Humaid mengutip riwayat Hudzaifatr dan riwayat Abu Bakar juga dari
jalur Isra'il. Ath-Thabari mengisyaratkan bahwa tidak ada

pertentangan di antara pendapat-pendapat ini, karena mungkin

dipahami bahwa kataziyaadaft mencakup semua yang disebutkan itu.

LriIr ,lu#', @l Kibriyaa' artinya kerajaan). Ini adalah

perkataan Mujahid. Penafsiran ini diriwayatkan Abd bin Humaid

dengan sanad yang maushul dat', jalur Ibnu Abi Najih. Al Farra'

berkata, "Kalimat 'dan bagi kamu berdua kerajaan di bumi', karena
jika Nabi SAW benar, maka kekuatan umatnya dan kekuasaan mereka

adalah untuknya.

"otS 6?t '&t!tt (Fa'atba'ahum dan atba'ahum adalah

,"*otoroS. Versi kedua merupakan qira'ah Al Hasan. Abu Ubaidah

berkata, "Fa atba'ahum semakna dengan kata tabi'ahum. Ia sama

seperti kata radaftuhu dan ardaftuhu." Dari Al Ashma'i disebutkan,

"Atba'ahum artinya mendapati (berhasil menyusul), sedangkan
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tabi'ahum artinya berjalan di belakang seseorang dan tidak sempat

menyusulnya." Dikatakan, ittaba'ahu fil amri artinya

mengikutinya/meneladaninya, dan atba' ahu artinya diikutkan.

irrl.rJr 4 :(jLtq ('Adwan berasal dari kata 'udwaan

[permusuhanJ). lni juga perkataan Abu Ubaidah. Kata ini dan yang

sebelumnya adalah sifat yang menempati posisi nashb (posisi dimana

akhir suatu kata harus diberi tanda fathah), karena keduanya sebagai

mashdar, atau sebagai haal (kata yang menjelaskan keadaan).

Maksudnya, mereka angkuh dan melampaui batas. Mungkin juga

keduanya pada posisi marfu' (posisi dimana akhir suatu kata diberi

tanda dhammah) sehingga bermakna keangkuhan dan permusuhan.

Adapun Al Hasan membacanya uduwwan.

2. Firman Allah, tfii. i\ t- : i'ro't '&#6 '-il:|Yt?l 
$p. €bA )

a3

fi. a'.'c.3T t'.rJl I! iJ! I 'O;tt ii; t:>i tit & tiici'^!i'*t Jtl

"Dan Kami memungkinkan bani Israil melintasi laut,lalu mereka

diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak

menganiaya dan menindas (mereka); hingga bila Fir'aun itu telah

hampir tenggelam berkatalah dia, 'Saya percaya bahwa tidak ada

Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan saya

termasuk orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)'.'
(Qs. Yuunus [10]: 90)

i6:ir ;r3r *', ,fr\r ,1 :* ;. |ryJ e;F:i)
Nunajjiika artinya Kami mencampakkanmu kepada najwah di

muka bumi, yaitu tempat yang tinggr.

;i
ti

li

I
1
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r r z t ,.?.. '-. .i,.i., oi. 1.(F t:dl-2 +,--t^Jl fLf q,b nt

J:r'r;rt )r;s'.,:'y'j. & ;;
"r* Uti^s ils f& It f

I zz

^J -* ?'y- tt :lll,ai $)J;G
, , t i c tc / ,.lt.)-e3 ,€ cf _*

l.'c o x't - o 1.

,j-l el :4{t-..r)

4680. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW datang ke

Madinah dan orang-orang Yahudi melakukan puasa Asyura'. Mereka
berkata, 'Ini adalah hari dimana Musa menang atas Fir'aun'. Nabi
SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, 'Kamu lebih berhak
terhadap Musa daripada mereka, maka hendaklah kalian berpuasa'."

Keteransan:

(Bab dan lumi memungkinkan bani Israil melintasi laut).
Lafazh "bab" tidak tercantum pada riwayat mayoritas, namun mereka
mengutip ayat hingga lafazh, "Termasuk orang-orang yang
menyerahkan diri (kepada Allah)."

gi, ir3ij' 'PSr t i ,f t\r 4 tii ,{" "+ e;nt>
(Nunajjiika artinya Kami mencampakkanmu kepada najwah di muka
bumi, yalcni tempat yang tinggr/. Abu Ubaidah berkata tentang firman
Allah dalam surah Yuunus [10] ayat gZ, Oi.t|!"rit dfl6 lUatra pada

hari ini Kami selamatkan badanmu), "yakni gitit 'Ci td ,* 'ry
(Kami mencampakkanmu pada tempat yang tinggi). Najwah artinya
gundukan tanah yang agak tinggi, bentuk jamaknya adalah an-nija.
Kata an-najwah di sini tidak berasal dari kata najaat yang berarti
selamat. Namun, ada juga yang mengatakan ia bermakna demikian,
maksudnya apa yang terjadi pada kaummu di dasar laut. Ada juga
yang mengatakan ia adalah....l

Ibnu Mas'ud, Ibnu As-Sumaifi', dan selain keduanya
membacanya nunahhiika, yakni mencampakkanmu pada satu sisi.

cl.(
Ct, t

gi-y +lr a.ttt

I Terdapat ruang kosong pada naskah sumber.
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Latar belakang peristiwa ini disebutkan dalam riwayat Abdurrazzaq,

dari Ibnu At-Taimi, dari bapaknya, dari Abu As-Salil, dari Qais bin

Abbad atau selainnya, dia berkata, "Bani Israil berkata, 'Fir'aun

belum mati'. Maka Allah mengeluarkan Fir'aun untuk dilihat oleh

mereka seperti banteng merah." sanad riwayat rni mauquf (tidak

sampai pada Nabi sAw) dan para periwayatnyatsiqah (terpercaya).

Dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Ketika Allah

menenggelamkan Fir'aun, maka sekelompok orang tidak

mempercayainya, maka Allah mengeluarkan Fir'aun untuk menjadi

peringatan dan bukti bagi mereka." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas, dia berkata , 'i];bi't e"i'C'; ilj

ft l:r e'$} ,'d'rrl'o"p'i O'-i 6 |o'P'L lj 4 ;-tk V|Sa

,(ki'#i'*1 $6-'i it,lat,tst;-'i o'yl bn'ol ft Jllirr ;it6 .o't:l:";"

(1!l1,. ;!*:! '?'it\ i'i 'g $etikn Musa dan sahabat-sahabatnva

keluar, maka orang-orang dari kaum Fir'aun yang tertinggal berkata,

'Fir'aun dan kaumnya tidak tenggelam, tetapi mereka berada di

pulau-pulau di laut menangkap ikan'. Maka Allah mewahyukan

kepada laut agar melemparkan Fir'aun dalam keadaan telanjang.

Akhirnya laut melemparkan Fir'aun dalam keadaan telanjang, botak,

buruk, dan pendek. Itulah firman Allah, 'Maka pada hari ini Kami

selamatkan badanmu'.). Dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid'bi

badanikal dia berkata, "Dengan jasadmu." Lalu dinukil dari Abu

shakhr A1 Madani, dia berkata, "Makna 'badan' di sini adalah baju

besi yang sedang dia pakai."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas

tentang puasa Asyura" Penjelasannya telah dipaparkan pada

pembahasan tentang puasa. Kesesuaiannya dengan judul bab terdapat

pada lafazh yang dikutip pada sebagian jalurnya, f l'' 
"* ii- U:

077 OTft ,-r''i (n" adalah hari dimana Allah menyelamatkan Musa

dan menenggelamkan Fir' aun).

I
;
i
;

I
I
Ij
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' , )/' )rywr
1. SURAH HI.]D

c fi\r g>r1. :ur& u.t |,s: #".€1t t'1\i ,i; l',.s',
,l:t :nAt )v', ir/", ,b tqrnJt 

:L-^tL) )s, .tl 'fu
'q ;Ci ny1i :nv cr Jvj : t;fr"-r*ir u!

.f-;ir L1 :a;f.','Su, ,irlr 1;'r#, ,6') .J ?; y .t"r:i

Abu Maisarah berkata , "Al Awwaah dalambahasa UaUuryut
artinya yang penyayang." Ibnu Abbas berkata, "baadi'a ar-ra'yi,
yakni menurut apa yang tampak bagi kami." Mujahid berkata, "Al
Juudiy adalah gunung di Jazirah." Al Hasan berkata, "Firman-Nya,
'Sesungguhnya engkaulah yang penyantun ', mereka hendak
memperolok-oloknya." Ibnu Abbas berkata, "Aqli'ii artinya tahanlah.
'Ashiib artinya keras. Laa jarama artinya tentu/pasti. Faarat-tannuur
artinya muncuVmemancar air." Ikrimah berkata, "Permukaan bumi."

Keterangan Hadits:

(Surah Huud. Bismillahiirahmaanirrahiim). Penyebutan
'basmalah' hanya tercanfum pada riwayat Abu Dzar.

L*'=b :ot? i.t SA 1runu Abbas berkata, "Ashiib artinya

keras/sulit'). Penafsiran ini dinukil Ibnu Abi Hatim dengan sanad
yang maushul daijalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang

firman Allah dalam surah Huud [l l] ayat 77,L#ab ?t" ti (dia berkata

ini adalah hari ashiib), berkata, L-r3 (keras/sulil)." Ath-Thabari

meriwayatkarulya melalui beberapa jalur dari Mujahid dan eatadah
serta selain keduanya seperti itu.
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*\. ?'-r I (laa iarama artinya tentu/pasti). Penafsiran ini

dinukil Ibnu Abi Hatim dengan sanad yarrg maushul dan Ibnu Abi

Hatim, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah An-Nahl [16] ayat 23,'i;1uL11;1, diu berkata, i; iirr t1 
"r;

(tentu/pasti, sesungguhnya Allah mengetahui)." Ath-Thabari berkata,

"Makna 'jarama' adalah mendapatkan dosa. Kemudian ia banyak

digunakan dengan arti laa budda (harus/pasli)", seperti perkataan

mereka, 'laa jarama annaka dzaahib' (Sesungguhnya engkau harus

pergi), dan digunakan juga dengan arti, 'benar', seperti perkataan

mereka, 'laa jarama lataquumanna' (tentu, engkau akan berdiri).
l, 

o. I o .',,

JF-'ri*- J'i Og :i? Jui ()lama selainnya berkata, "Haaqa

artinya t'elah'turun, dan yahiiqu artinya akan turun'). Abu llbaidah

berkata tentang firman Allah dalam surah Al Alqaaf 146) ayat 26,

'fr.66s,'Yakni ft.bii €r'JT (turun dan menimpa mereka)."

'ci.n-'U ,l'i ?'i- (Kata ya'uus mengacu kepada pola kata

fa'uul' da'ri dasar kata ya'istu [aht putus asaJ).Ia juga perkataan

Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah Huud

[11] ayat 9,3F "aS gutut asa lagi tidak berterima kasih), "13

mengacu pada pola katafa'uul daikataya'isrrz (aku putus asa)."

O:j; W irt+, trl1 (Mujahid berkata, "Tabta'is artinya

bersedih"). ein-ff*uri meriwayatkaillya dengan sanad yang

maushul dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid. Dia,berkata tentang

firman Allah dalam surah Huud nl] ayat 36,W )ti, dia berkata, 'y

isfi (Jangan bersedih). Senada dengannya dinukil juga dari jalur

Qatadah dan selainnya.

rrp :.,r 
lt. !, 1 '^:, t:i;X;;. d, eiritt oe ;t't* o'tf-

(Membatikkan dada merekn -ragu terhadap kebenaran- untuk

menyembunyikan diri daripadanya, daripada Allah jika mereka

mampu). Ini juga perkataan Mujahid. Dia berkata tentang firman
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Allah dalam surah Huud [11] ayat 5, $:itb tfi" ftilti (Ingatlah,

sesungguhnya mereka membalikkan dada mereka),"Yakni ir;tt ";ll,

rg$Lt ) it 4 tj;l*;:.1,'A, e (Rasu terhadap kebenaran, untuk

menyembunyiknn diri dari Allah jika mereka mampu)." Penafsiran ini
disebutkan Ath-Thabari dengan sanad yangmaushul melalui beberapa
jalur dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid. Kemudian dinukil dari

Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Perkara paling tersembunyi pada

seseorang apabila dia membisikkan sesuatu pada dirinya dan menutupi

diri dengan kainnya. Namun, meski demikian, Allah mengetahui apa

yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan."

Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata tentang firman

Allah, f sitb ;t1*- lUereka membalikkan dada-dada mere&c), "Yakni

63 1"6'ltir'oq-?rr1 ,!, q|#1:?;#-?(#t J,.u-i lttd tg!'
';)ii- lKeraguan tentang Atlah dan amalan buruk menjadikannya

menutupi diri dengan kainnya dan bersembunyi dari Allah, padahal
Allah melihatnya dan mengetahui apa yang dia rahasiakan serta apa

yang dia tampakkan)." Kata ats-tsaniy digunakan untuk mengungkap

keraguan terhadap kebenaran dan berpaling darinya.

Menurut riwayat Abdullah bin Syaddad, ayat ini turun
berkenaan dengan orang-orang munafik. Biasanya salah seorang

mereka apabila melewati Rasulullah SAW, maka dia membalikkan
dadanya dan menundukkan kepalanya, lalu menutupi dirinya dengan

kainnya agar tidak dilihat. Riwayat ini dinukil Ath-Thabari dengan

sanad-nya melalui beberapa jalur. Namun, ia sulit diterima karena

ayat ini tergolong surah Makkiyyah (turun sebelum hijrah). Pada

pembahasan selanjutnya akan disebutkan dari Ibnu Abbas pernyataan
yang menyelisihi pendapat pertama. Namun, keduanya mungkin untuk
digabungkan
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Catatan

Panafsiran di atas disebutkan di awal surah dalam riwayat Abu

Dzar. Adapun menurut versi periwayat lain ia disebutkan lebih akhir

sesudah kata " aq li' ii artrny a tahanlah. "
q-+iu g! e$\i ,;'.1 i.i',Jlrs': (Abu Maisarah berkata, "Al

Awwaah' dalam boho, o Habasyah artinya yang p enyayang " ). Masalah

ini telah disebutkan pada pembahasan biografi Ibrahim pada

pembahasan tentang cerita para nabi. Sementara dalam riwayat Abu

Dzar kalimat ini tidak dicantumkan.
.U!; #4k Atgjl,irqi 

',16t .a '# 6 G;l}t 1sr6. :a* s.r')v1
"1 6;t rryt, *& i;,:,3') :, o ; Y-';,1r u\' U1,'o;i''S'i:,

.p':\r &s ,Lk'Jei ,:'uJit € \#t 3tt3 C ?" t .\.t-t (Ibnu Abbas

berkata, "baadi'a ar-ra'y| yalcni menurut apa yang tampak bagi

kami." Mujahid berkata, "Al Juudiy adalah gunung di Jazirah." Al
Hasan berkata, "Firman-Nya,'Sesungguhnya engkaulah yang

penyantun', mereka hendak memperolok-oloknya." Ibnu Abbas

berkata, "Aqli'ii artinya tahanlah. 'Ashiib artinya keras. Laa iarama
artinya tentu/pasti. Faarat-tannuur artinya muncul/memancar air."
Ilwimah berknta, "Permukaan bumi."). Semua ini telah dijelaskan

pada pembahasan tentang cerita para nabi. Sementara dalam riwayat

Abu Dzar semua itu tidak dicantumkan di tempat ini.
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1. Firman Allah, C.n= !i L f
c ! z t t ' ,o. o la ' i

t'sSt-,.19+ ,.a"1 )t

,rl,Lsr ?ttWfio*v, r:!4t; li'"
c ),-..' t o,o 2

r-6rw oJ-rf-"4

"fngatlah, sesungguhnya (orang munaftk itu) memalingkan dada
mereka untuk menyembunyikan diri daripadanya. Ingatlah, di

waktu mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui
apa ysng mereka sembunyikan dan epa yang mereko tampakkan,

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati.,,
(Qs. Huud [11]: 5)

', ti t '. 
t1 c. .t . 'r. . tto'. 'r,'-.0* A* .)y- s*,,'- ,Jj OVS :oj> Jlsl

iritrbz gr::^, o;Z- ."0:;.i W:Lrt"-l
.trl$r-,t ;i l' ,,

Ulama selainnya berkata, "Haaqa artinya telah turun, yahiiqu
artinya akan turun. Ya'uus mengacu kepada polakatafo'uul da.'ikata
ya'istu." Mujahid berkata, "Tabta'rs artinya bersedih. yutsnuuna

shuduurahum (mereka membalikkan dada mereka), yakni ragu
terhadap kebenaran. Liyastakhfuu minhu (bersembunyi darinya), dari
Allah sekiranya mereka mampu."

o.oz o .l 6-

l/J3 0+'!tro.'

tl,r.! dl

r\'q f#;t'* fi *
or?.;- t;tt L,(i ,Jd W

o .1. o tr . , c .
.l )q, 3 .l^>o ;re

Ai,JG'<eitb
u; ii,,t11)r Jt t;*,l'i;a.t rq'a?) :At j\t #

4681. Dari Muhmmad bin Abbad bin Ja'far, dia mendengar
Ibnu Abbas membaca,'Ingatlah, sesungguhnya (orang munafik itu)

'e.

FATHUL BAARI - 7OI



membalikkan dada merekn' dia berkata, "Aku bertanya tentangnya,

maka dia berkata, 'Orang-orang yang malu ke tempat buang air dan

tidak terhalang dengan langit, dan malu menggauli istri-istri mereka

tanpa terhalang dengan langit, maka turunlah hal itu tentang mereka'."

.o '-' '.' .o 'o.7 o'ff l(; i's uG ;tt JI i* ; ,v ;. *J;(C^"1:-t'e€Ff . . t
t-i-o t z l t,l a,.
ailrrl 3.\-:*,- ,*' -)t'uk i,SG {ir|^i *Y C ;lit \:.i \:- :;i

6tt ,, o.orot'1,'-ri o i'' 
z 4 z /

.(r'^.rrrr-p dT*,| lb U'G;4 F"")\ 'v'4
4682. Dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far, Ibnu Abbas

membaca, 'Ingatlah, sesungguhnya (orang munafik itu) membalikkan

dada mereka'. Aku berkata, 'Wahai Abu Al Abbas, apa maksud

mereka membalikkan dada?' Dia berkata, 'seorang laki-laki biasa

menggauli istrinya dan dia malu atau pergi ketempat buang air dan dia

malu, maka turunlah ayat; ingatlah sesungguhnya mereka

membalikkan dada mereka'. "

,i'itrir;1.f::3,JotA ft\'tiy u'$ it'r; iJs :f f
tr&" eji:.i;u-1 ,a& ir ,r t; 'Ju: 

ke,q oP;i;"'s

i,e &arl ^bt;>i. k+.Ob)i :'1 ^L ir-, <e. ,g>'&tr;)v. > .'., : .f ,': - '/ ,.- , , z o

.U',\ (+j 9\ l;.(Srr'
4683. Dari Amr, dia berkata, Ibnu Abbas membaca, 'Ingatlah,

sesungguhnya (orang munafik itu) membalikkan dada mereka untuk

bersembunyi darinya, ingatlah ketika mereka menutupi dengan kain'

kain mereka'.

Selainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Yastaghsyuun

artinya menutupi kepala mereka. Sii'a bihim artinya buruk dugaannya

terhadap kaumnya. Dhaaqa bihim (merasa sulit karena mereka); yakni
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tamu-tamunya. Bi qitha'in minal-lail (sebagian waktu malam); )alm:
hitamnya malam. Ilaihi uniib artinya kepadanya aku kembali.

@:
(Bab "Ketahuilah sesungguhnya mereka membalikkan dada

mereka".).Kata"bab" tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Al
Hasan bin Muhammad bin Shabbah, dari Hajjaj, dari Ibnu Juraij, dari

Muhammad bin Abbad bin Ja'far, dari Ibnu Abbas. Hisyam bin Yusuf

meriwayatkan dari Ibnu juraij, "Muhammad bin Abbad bin Ja'far."

Lalu riwayat Muhammad bin Abbad didukung Hajjaj sebagaimana

dikutip Imam Ahmad. Sementara Abu Usamah meriwayatkan dari

Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas sebagaimana

dikutip Ath-Thabari.

O";5- fti1i\'fp" /* i.t er'^fi (Sesungguhnya dia mendengar

Ibnu Abbas membaca "Ingatlah, sesungguhnya mereka

membalikkan"). Dalam riwayat lain disebutkam, "tatsnuuna". Lalu

dinukil juga dengan lafazh, "tatsniina". Mengacu kepada pola kata

'taf'au'il'. Ia adalah bentuk mubalaghaft (penekanan) sama seperti

kata i'syausyaba.

Para ahli qira'ah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bacaan lain

untuk kata tersebut, yaitu yatsnawinn, berasal dari kata ats-tsaniy,

artinya tumbuhan yang layu dan lemah. Adapun cara baca ketiga

mengacu kepada pola kata yar'awiy. Abu Hatim As-Sijistani berkata,

"Pada cara baca ini terdapat kekeliruan, karena tidak boleh dikatakan,

'tsanautultu fantsawa' seperti 'ra'autuhu for'awa'." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, "Dalam qira'ah (bacaan) yang tidak umum terdapat

cara-carabaca yang lain bagi lafazhtersebut, tapi bukan di sini tempat

untuk menjelaskannya.

\qbl t;X" r;'€ ;ui (Beberapa orang-orang yang biasa

menyembunyikan diri jika di tempat sepi). Maksudnya, ketika mereka
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menunaikan hajat di tempat yang sepi di saat mereka dalam keadaan

telanjang. Menurut Ibnu At-Tin, kata ini dinukil juga dengan kata

yatahallau (menanggalkan). Syaikh Abu Al Hasan -yakni A1 Qabisi-
berkata, "Maksudnya, mereka tidur telungkup." Saya (Ibnu Hajar)

berkata, "Pengertian pertama lebih tepat." Dalam riwayat Abu

Usamah disebutkan, "Mereka biasa tidak mendatangi perempuan dan

tidak pula ke tempat buang air, kecuali telah menutupi diri dengan

kain-kain, karena mereka tidak suka jika kemaluan mereka tidak

tertutup dan terbuka ke arah langit."

<eit*3fi" ft\7t> o& iti'.p iJtt (oia berkata, Ibnu Abbas

membaca ketahuilah sesungguhnya mereka membalikkan dada-dada

mereka). Demikian qira'ah mayoritas, dan begini pula yang dinukil

kebanyakan periwayat Shahih Bukhari. Namun Abu Dzar menukil

sama seperti sebelumnya. Sedangkan Sa'id bin Manshur menukil dari

Ibnu Uyainah 'yatsnuuni'. Dia menambatrkan, "Dan dinukil dari

Humaid Al A'raj, dari Mujahid, bahwa dia biasa membaca seperti itu

pula."

llrrl o;t t;- ptx;x") ,fV it f t*'J,i: (tJtama setainnva

berkata, "Yastaghsyuttna", yalcni mereka menulup kepala-kepala

mereka). Maksudnya, ulama selainnya mengutip juga dari Ibnu

Abbas. Adapun yang dimaksud ulama yang lain di sini adalah Amr

bin Dinar. Riwayat ini dinukil Ath-Thabari dengan sanad yang

maushul dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Penafsiran

kata attaghasysyi dengan makna 'menutup' merupakan hal yang

disepakati. Adapun jika hal itu khusus menutup "kepala" maka

membutuhkan keterangan wahyu. Namun, yang demikian diterima

dari orang seperti Ibnu Abbas. Dikatakan; di antara penggunaannya

adalah kalimat, "istaghsyaa bi tsaubihi" (dia menutup dengan

kainnya).

:*\ Q+. Ob3> y'* e ;v t€:is"t 6ii'a bihim [buruk

terhadap merekal artinya buruk dugaannya terhadap kaumnya.

Dhaaqa bihim [merasa sempit karena mereka], yalmi dia merasa
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sempit karena kedatangan tamu-tamunya).lni adalah penafsiran Ibnu

Abbas. Ath-Thabari meriwayatkannya dari jalur Ali bin Abi Thalhah

dari Ibnu Abbas tentang ayat ini, Gl gr:t crrV rlli (dan tatkala

utusan-utusan Kami [para MalaikatJ datang kepada Luth), dia

berkata, y.b",6's5 Gb: :'.u1, 
Cb ,u lqerburuk sangka terhadap

kaumnya, dan terasa sempit baginya karena para tamunya)."

Konsekuensinya, kata ganti 'mereka' pada ayat itu memiliki maksud

yang berbeda, sementara kebanyakan ahli tafsir menyatakan bahwa

yang dimaksud oleh keduanya adalah sama. Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dengan sanad yang maushul dari Adh-Dhahak, dia

berkata, "Keadaan mereka menempatkannya pada posisi yang kurang

baik, karena dia melihat ketainpanan mereka."

{ja ($Ur 4 *) (Sebagian waktu malam, yakni

kegelapan[nyaJ). Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya dengan sanad
yang maushul (bersambung) dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas. Abu tlbaidah berkata, JilJ' Cf ,p,\ (Sebagian wahu malam)."

Abdunazzaq meriwayatkan dan Ma mar, dari Qatadah, ,Pt U z$V

(Sebagian wahu malam).
t oi t I

&ri t.+i o"JD il6 )r3'2 (Mujahid berkata, "Ilaihi uniib',

artinya'kepada-Nya' aku kembali). Demikian dinukil kebanyakan
periwayat. Namun, dalam riwayat Abu Dzar tidak disebutkan

penisbatannya kepada Mujahid, maka hal itu menimbulkan asumsi

bahwa ia berasal dari Ibnu Abbas, seperti yang sebelumnya. Abd bin
Humaid meriwayatkannya dengan sanad yangmaushul daijalur Ibnu
Abu Najih, dari Mujahid seperti ini, dan kebanyakan periwayat

menyebutkannya pada bab "Dan Arsy-Nya di atas Air."

gU e J,6:t or;>i'i:il6ix*43;f,1' ,L-9, &
q'JtHit 4 ,soti W ?b |*t't j*'!ri fsALir adatah yang

keras dan besar. Sijjil dan Sijjin adalah sama. Huruf laam dan nuun

adalah saudara. Tamim bin Muqbil berkata; rajlatin yadhribuuna al
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biidha dhaahiyah dharban tawaasha bihi al abthaal sijjiina). Ia

adalah perkataan Abu Ubaidah dari segi makna. Dia_berkata tentang

firman Allah dalam surah Huud [11] ayat 82, J;'.-" q;r? (Batu dari

sijjiil),.,Yaitu batu yang keras, dan juga pukulan yang keras menurut

Ibnu Muqbil," lalu dia menyebutkan seperti di atas. Dia juga berkata,
,,sijjiil artinya keras. Sebagian mereka mengganti huruf lam dengan

nun [sijjiinJ." dia berkata di tempat lain,"sijiiil adalah yang keras dan

banyak." Namun, perkataan ini disanggah Ibnu Qutaibah'

Menurutnya, sekiranya makna sijjiil adalah yang keras, maka tentu

tidak akan dimasuki kata'min', tetapi hanya dikatakan 'hiiaratan

Sijjitan'(batu yang keras). Sebab tidak pernah dikatakan, hijjaaratan

min syadiidin (batu dari yang keras)." namun, mungkin kata yang

disifati di sini tidak disebutkan.

Pada pembahasan mendatang -dalam tafsir surah Al Fiil- akan

disebutkan perkataan Ibnu Abbas dan yang mengikutinya bahwa kata

tersebut (yakni sijjiil) adalah bahasa Persia. Al Azhari berkata,

"Apabila terbukti bahasa persia, dan ia telah diucapkan oleh orang

Arab, maka jadilah ia sebagai bahasa Arab." Sebagian mengatakan ia

adalah nama langit dunia. Ada juga yang mengatakan ia adalah laut

yang tergantung di antara langit dan bumi, dan turun batu-batuan

darinya. Dikatakan juga ia adalah gunung-gunung di langit.

Catatan

Tamim bin Muqbil adalah Ibnu Khubait bin Auf bin Qutaibatr

bin Al Ajlan bin Ka'ab bin Amir bin Sha'sha'ah Al Amiri kemudian

Al Ajlani, seorang penyair mukhdhararz (sempat hidup pada masa

jahiliyah dan Islam), dia seorang Arab Badui yang kurang beradab dan

memiliki kisah bersama Umar sebagaimana disebutkan Al Marzubani.

Kata 'rajalah' (pejalan kaki) bisa juga dibaca 'rijlah' dengan arti
,dzawi rijtah'(pemilik kaki). Ibnu At-Tin menukil pula dengan kata

rahlah (pergi). Al Baidh adalah bentuk jamak dari kata baidhah

artinya topi baja, atau dibaca al bidh yang merupakan jamak dari kata
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abidh artinya pedang. Berdasarkan bacaan pertama maka yang

dimaksud adalah tempat-tempat baidh (topi baja), yaitu kepala.

Sedangkan menurut bacaan kedua, maksudnya adalah mereka

memukul dengan biidh, yakni pedang. Namun versi pertama lebih

tepat. Dhahiyah artinya tampak. Atau yang dimaksud adalah pada

waktu 'dhahwah', yakni saat dhuha. Tawaasha berasal dari kata

tatawaashaa (saling mewasiatkan) hanya saja salah satu daripada

huruf ra' dihapus. Kemudian dinukil juga dengan kata'tawaashat',
yakni diberi tambahan huruf ta' pada bagian akhir (untuk

menunjukkan jenis perempuan). Sijjiin menurut Al Hasan bin Al
Muzhaffar, "Ia mengacu pada polakata, fa'iil dai, kata sijn (penjara),

seakan-akan ia menahan siapa yang terjerumus ke dalamnya sehingga

tidak dapat meninggalkan tempatnya." Dari Ibnu Al A'rabi dikatakan

bahwa dia menukil dengan kata "sikhkhin" artinya pukulan yang

panas.

6 -;3,#')t:$t'af;.bi (r#|{t+ f '}f;t ( t s t a' mar a kum art iny a

menjadikan ka'mu pemakmur. Dikatakan,'a'martuhu ad-daar' artinya
aku menjadiknnnya memalonurkan pemukiman, maka ia menjadi

malcrnur). Kalimat ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar, dan

penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan tentang Hibah.
o t .'zo^".t-r; n;:$5",t1 e"S,i:l eF Nodrahum, anknrahum, dan

istankarahum memiliki malma yang sama). Ia adalah perkataan Abu

Ubaidah.

* ,t "rr,&i y6 U ip lfs V V (Hamiid artinya

terpuji, seakan ia mengacu pada pola kata 'fa'iil' dari kata maajid.

Kata mahmuud berasal dari kata hamida [memujiJ). Demikian

tercantum di tempat ini. Adapun yang terdapat dalam perkataan Abu
Ubaidah adalah, "Hamiid majiid berarti mahmuud maajid." Inilah
yang benar. Kata hamiid mengacu pada pola kata fa'iil dari hamida

(telah memuji), maka menjadi haamid (yang memuji), yakni memuji

siapa yang menaatinya. Atau kata hamiid berarti mahmuud (yang

terpuji). Sedangkan majiid mengacu kepada pola kata fa'iil dar1 kata
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majuda yang berarti kemuliaan, dan makna dasamya adalah

kedudukan yang tinggi.

',futt i:#.lt e y$'atir:',lut 1,lt Fulk dan al fuluk adatah

sama, yaitu seperti as-safinah dan as-sdun). Demikian yang dinukil

sebagian periwayat. Sementara periwayat yang lain menukilnya a/

falak dan al fulk Versi ini dinyatakan lebih kuat oleh Ibnu At-Tin. Dia

berkata, "Yang pertama adalah bentuk tunggal dan yang kedua adalah

jamak. Sama seperti kata asad dan usud." Iyadh berkata, "Sebagian

menukil al fulk dan al fulk, dan inilah yang benar. Maksudnya,lafazh

bentuk jamak dan bentuk tunggalnya adalah sama. Hal itu telah

disebutkan dalam Al Qur'an,,yuqi firman-Nya dalam surah Asy-

Syu'araa' 126l ayat ll9, ojr,X) I eLliJl efOi dalam kapal yang penuh

muatan), dan firman-Nya dalam surah Yuunus ll0l ayat 22, til. &

€, itt 9Li,' tj 
'$ tuinsso ketika kamu berada di dalam bahtera

dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di

dalamnya). Adapun yang terdapat dalam perkataan Abu Ubaidah

bahwa kata 'al fulk' adalah untuk tunggal dan jamak, yang berarti

safinah (satu perahu) dan sufun (banyak perahu). Ini lebih jelas dalam

mengungkap maksud yang diinginkan.

q 6t:;ni ,'r7:" .'4 :r>*,ri1 ,:d-';i')U'p:t ta'oU ,ar*.l

V, e ,t V;t W-;"1, '4) q rnt-'r' ,€ o? (mujraaha artinya

tempatnya bertolak. Ia adalah bentuk mashdar dari kata 'ajraitu'

[oku menjalankanJ. Arsaitu artinya aku menahan. Dibaca juga
'majraalta' dari jarat hiya' [ia berjalanJ, dan 'marsaaha' dari kata

rasat [yang tetap di tempatJ. Adapun muiriiha dan mursiiha adalah

yang dilakuknn hal tersebut podanya). Abu Ubaidah berkata tentang

firman Allah, lJ;t:-# 1' fa,yakni musayyiruha ([Dengan nama Allah]

yang menjalankan), yakni pelaku yang menjalankankan mereka.

Barangsiapa membacanya mujraaha berarti dari kata ajraita (aku

menjalankan), dan mursaaha artinya tempat berhentinya (berlabuh), ia
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adalah bentuk mashdar dari kata 'arsaituha ana' (aku

menghentikannya).

Pada sebagian syarah disebutkan majraaha artinya mauqifuha

(tempat berhentinya). Namun, ini adalah kesalahan penyalinan

naskah, dan saya tidak menemukannya pada satu naskah pun.

Kemudian aku menemukan Ibnu At-Tin meriwayatkannya dari Syaikh

Abu Al Hasan -yakni Al Qabisi- dia berkata, "Ia tidak shahih, karena

maknanya tidak benar. Adapun yang benar adalah yang terdapat pada

catatan sumber, yaitu madfa'uha."

Catatan

Jumhur ulama membacanya "mujraahaa". Sementara para

ulama Kufah, Hamzah, Kisa'i, dan Hafsh menukil dari Ashim

"majraaltaa ". Sementara Abu Bakar menukil dari Ashim sama seperti

bacaan jumhur. Kemudian mereka semua membacanya "mursaahaa"

menurut riwayat yang masyhur. Sementara dari Ibnu Mas'ud

"marsaahaa " sebagaimana diriwayatkan Sa'id bin Manshur melalui

sanad yang hasan. Kemudian dalam riwayat Yahya bin Watsab

dinukil "mujriiha" dan "mursiilta", yakni Allah yang melakukan

perbuatan itu.

"crt .t3 ",:ltitj (Raasiyaat artinya tetap/kokoh). Abu lIbaidah

berkata tentang firman Allah dalam surah Saba' [34] ayat 13, )tl;)

:?t, 'Yakni ?tbe') "ot .t3 )w lberat, tetap/kokoh, dan b"ror1;'

Seakan-akan Imam Bukhari menyebutkan kata ini sebagai perluasan

pembahasan kata " murs a ahaa " .

*at g's P ,"s-ty"u61i'* W ('Aniid, 'anuud, dan 'aanid

adalah sama. Ia berarti penetapan kesombongan). Ini adalah

perkataan Abu Ubaidah dari segi makna. Namun, dia berkata, "Ia

berarti yang menyimpang dari kebenaran." Ibnu Qutaibah berkata,

"Yang menentang dan menyelisihi."
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76bii ?b J1 ,i'3 iLri iq:r-lt J*: (Dia berkata, "At

Asyhaad [para sal<siJ bentuk tunggalnya adalah syaahid, sama seperti

kata shaahib menjadi ashbaab fpada sahabat]). Ini juga perkataan

Abu Ilbaidah. Kemudian terjadi perbedaan tentang yang dimaksud

"para saksi" di tempat ini. Dikatakan, mereka adalah para nabi.

Pendapat lain mengatakan adalah para malaikat. Pendapat kedua ini
diriwayatkan dari Abd bin Humiad, dari Mujahid. Sementara dan Zaid

bin Aslam disebutkan, "Mereka adalah para nabi, para malaikat, dan

orang-orang mukmin." Lalu dari Qatadah -yang dikutip
Abdtxrazzaq- disebutkan, "Mereka adalah makhluk." Pendapat ini
lebih umum dari semua pendapat sebelumnya.

2. Firman Allah, *6t uy'a3'P O€i

"Dan adalah Arsy-Nya di'atasair." (Qs. Huud tl1l: 7)

iu :'Ju *3 f h' ,* lt J;.,"0i a?nr ,gri;:;
,ik q2;; y .s>u ;rr i :Jv's .i!& Ui Ui ,pj
'ir; t;'r\rjiAr3b 'Y ,ii c ei]i i,:is, ..,+1'0';.Ji

io.

G.t f
o. 1.
19 olll

,-
I *ILL

'"5u '; n .z J .z z S lz z
cJ>l1 $b: )-*_l W.^;Wj * g."'s(W6,

lq.itr; ;A') .$3t-wP iLr,
'iS:t iX .'; qlu 6; * ttTt Xfti ,t3LL'€",

t lc z
)) 24 cJ>to

,2
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'J;"" 
':t3jt-n-'Jtt't,lr,.f o;0

*:,t,Ui,;

iyt'j "i--*.,
t a , t.,
.t,-t^:Jl L*-,

,o

| -t t c:Fa
,.

" eti €*
4684. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda,

"Allah Azza wajalla berfirman, 'Berilah naJkah niscaya Aku akan

memberi naftah kepadamu'. " Beliau bersabda, "Tangan Allah penuh

tidak pernah berkurang knrena naftah, berlangsung terus malam dan

siang. " Beliau bersabda, "Tahukah kalian apa yang Dia naftahkan
sejak menciptaknn langit dan bumi? Sesungguhnya apa yang di
tangan-Nya tidak berkurang, adapun Arys-Nya di atas air, dan di
tangan-Nya terdapat timbangan yang Dia turunkan dan naikkan."

"I'taraaka" mengacu pada pola kata ifta'ala dari kata
'arautuhu, yakni engkau menimpakan kepadanya. Di antara

penggunaannya adalatr kalimat ya'ruuhu dan i'taraanii. Aakhidzun bi
naashiyatiha (Dialah yang memegang ubun-ubunnya), yakni dalam
kepemilikan dan kekuasaan-Nya. 'Aniid, 'anuud, dan 'aanid memiliki
makna yang sama, yaitu penetapan kesombongan. Dia berkata, "Al
Asyhaad bentuk tunggalnya adalah syaahid, seperti kata ashfuaab dan
shaahib. Ista'marakum artinya menjadikan kamu pemakmur.

Dikatakan, a'martuhu ad-daar (aku menjadikannya memakmurkan

tempat tinggal), maka ia disebut 'umraa (yang dimakmurkan), artinya

aku memberikan tempat tinggal itu untuknya. Nakirahum, ankarahum,

dan istankarahum adalah semakna. Hamiid adalatr majiid (yang

mulia), sepertinya ia mengacu kepada polakatafa'iil daikata maajid.

Mahmuud berasal dari kata hamida (memuji). Sijjiil artinya yang keras

lagi banyak. Kata sijjiil dan sijjiin adalah semakna. Huruf laam dan
nuun adalah saudara. Tamim bin Muqbil berkata:

Dan pejalan kaki memulail topi dengan jelas,

pukulan yang diwasiatknn para pahlawan yang lant dan

banyak.

40
/ ez.. , o . -to /.a?W L,b)l o-yP-Mtj
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Keterangan:

(Bab firman Allah, "Adapun arsy-Nya di atas aiy'. Disebutkan

hadits Abu Hurairah, dan di dalamnya terdapt lafazh, "Adapun arsy-

Nya di atas air, dary di tangan-Nya ada timbangan." hal ini akan

disebutkan pada pembahasan tentang tauhid.

Adapun kata 'timbangan' merupakan kiasan tentang keadilan.

tlo
3. 4I:,.

f"rr'r> .4t;r*irru'4t|pi 41r.ir J'Lr i ldoAr J'r:,r.1>

o';b'^Lt;',F')t 4'f q J : 9y,1'f ie $-;q

iar'ri it;'*'.flk';ti tii 6 Up6 e-i+ ;'L,-') ,*u,
t c.c I c S. e.U;1 u i:'2, i <*,,li1) .wu,ltiisrr(; :, F

.&tr'4t ei :tt iul"'tlUiiir; .U? l; "*;"i
l.o t

rl ..il r
C., t o. c1. I c.c 7 t.c . .t. ..tic. .2^,. t

iq*'tl1 .e>-y=l )J-,ar 9; \3s-t. :(tltrar;

i V';) d}J3' e'6:t q bL';')'e o'; q b1F

.ou;rt:(b?rJ) drry
"Dan kepada Mad-yan (Kami utus) saudara mereka,

Syu'aib.", yakni kepada penduduk Madyan, sebab Madyan adalah

nirma negeri. Serupa dengannya firman-Nya, "Dan tanyalah

kampung" dan firman-Nya, "tanyalah kafilah", yakni penduduk

kampung dan orang-orang yang ikut dalam kafilah' Waraa'alatm

zhihriyan (terbuang di belakang kamu), dia berkata, "Kamu tidak

menengok kepadanya." Dikatakan apabila seseorang tidak

menyelesaikan keperluannya, " zhaltartu lifuaaj ati (aku membelakangi

keperluanku), dan ja'altani zhihriyan (engkau menjadikanku di

belakang)." Kata Azh-Zhahrzy di tempat ini adalah engkau mengambil

tc.,
C-.--
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hewan atau bejana bersamamu untuk ditempatkan di belakangmu.

Araadziluna artinya orang-orang rendah di antara kami. Ijraamiv

adalah bentuk mashdar dari kata ajramtu. Sebagian mengatakan,

jaramtu. Al fulk dan al falaft adalah satna, yang berarti as-safinah dan

a s - s ufun. M aj r a ah a ar t iny a m adfa' ah a (temp at b erto lak/berlabuhnya).

Ia adalah mashdar (kata dasar) dari kata ajraitu". Sedangkan arsaitu

artinya aku menahan. Dibaca, majraahaa dari jarat hiya (ia berjalan).

Lalu marsaaha dat'rkata rasat (yang tetap di tempat). Mujriihaa dan

mursiihaa mengikuti pola kata fu'ila biha. Raasiyaat artinya

tetaplkokoh.

4. Firman Auah, ar Li ti'€, ,* ,i.s 'u.i)t ,:j'F i$-lr JF"t
a

ca.oJtEJt

"Dan para saksi akan berkata, 'Orang-orang inilah yang telah

berdusta terhadap Tuhan mereka'. Ingatlah, kutukan Allah
(ditimpakan) atas orang-orang yang zhalim."

(Qs. Huud [1rl: 18)

qt*L?GJ, Lri, 1@trr Lr,
,,

Bentuk tunggal kata asyhaad adalah syaahid, seperti kata

shaabib menjadi ashhaab.

U i;w 
"y, ;"\t -h -* e.r 6 i,:u '-- i ortb *

t / 
^ 

, o'o. . o . zz I 
t/

'Jr', +; hr ,b ,?, r-^-, --p J.t f,-'JG'sl- ,#'1 rb ti
I J.' {r)

;:i- ,irr; *i {'?'t * 4t'+ ,Jd rarLlrt q.

{:,r5 tk ^l; y. F ,r'.'lt f* ,7r:,- iit .;: ,.r ,l'ill
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:4J ojJ.t
'i ,1
:J-#

,. o.Of)
zhzz4pA6

,,
,: -; Jvs frt & ry-S

/ o.
!-J):JJ,a; fut

u'i'1,6fur

t - ol I . ', '- t. caO-pl ?t J*- *)rel
,,' . .l t.. l .- o

ai-.e 6}b 7 .?';t U

czi z

Qrt)
.Ai.L;

i"rt ,'ly:r(itrr fi,') S' s;4 -"Kt'-ti* osr\r r1l,

4685. Dari Shafivan bin Muhriz, dia berkata, "Ketika Ibnu

Umar thawaf tiba{iba dihadang seseorang dan berkata, 'Wahai Abu

Abdurratrman -atau dia berkata 'wahai Ibnu Umar'- apakah engkau

mendengar Nabi SAW berbicara lentang najwaa (pembicaraan

rahasia)?' Dia berkata, 'Aku mendengar Nabi SAW bersabda,

'seorang mulonin mendekot kepada Tuhannya'." Hisyam berkata,

"Seorang mukmin mendekat hingga meletakkan dadanya dan

mengakui dosa-dosanya; Engkau mengetahui dosa ini? Dia berkata,

'Aku mengetahui'. Dia berkata, 'Tuhan aku mengetahui' (dua kali).
Allah berfirman, 'Alat menutupinya di dunia, dan pada hari ini aku

m engampunimu' . Kemudian dilipat lembaran-lembaran kebaikannya.

Adapun yang lain 
-atau 

orang-orang kafir- maka diserukan di

hadapan para saksi, "Mereka itulah orang-orang yang berdusta

terhadap Tuhan mereka." Syaiban meriwayatkan dari Qatadah,
"Shafiran menceritakan kepada kami..."

Keterangan:

(Bab Firman Allah, "Dan para salcsi akan berkata, 'Mereka

itulah orang-orang yang berdusta'."). Dalam bab ini disebutkan

hadits Ibnu Umar tentang pembicaraan rahasia antara Tuhan dan

hamba-Nya pada hari Kiamat, sebagaimana yang akan dijelaskan pada

pembahasan tentang adab. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari

Musaddad, dari Yazid bin Zurai', dari Sa'id dan Hisyam, dari Qatadah,
dari Shafwan bin Muhriz, dari Ibnu Umar. Musaddad menukil juga

hadits ini dari guru lain yang akan disebutkan pada pembahasan

tentang adab dan tauhid, dan ia lebih ringkas daripada sanad di tempat
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ini. Musaddad menukilnya dari Abu Awanah dari Qatadah. Adapun

Sa'id yang disebutkan pada sanad hadits ini adalah Ibnu Abi Arubah,

dan Hisyam adalah Ibnu Abi Abdullah Ad-Dastuwa'i.

'ur*t ul.t; ,lsui V L* 1,6'1 gyaiban berkata, dari Qatadah,

Shafwan menceritakan kepada kami). Pernyataan ini dinukil Ibnu

Mardawaih dengan sanad yang maushul darijalur Syaiban, dan akan

dijelaskan pada pembahasan tentang tauhid.

,l.t*$ 'o:i :j |^*i "q1 '^ii? q 'd,t6t :!(yt (I'taraaka

mengacu pada pola kata ifta'alaka, berasal dari kata'arautuhu, yalmi

aku menimpakan kepadanya. Dari sini diambil kata ya'ruuhu dan

i'taraaniy.). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah, yang telah dijelaskan

pada pembahasan tentang ketetapan seperlima rampasan perang.

Namun, di tempat ini hanya tercantum dalam riwayat Al Kasymihani.

Pada sebagian naskah disebutkan, i'taraaka; fta'alat. Demikian juga

dalam riwayat Abu tlbaidah. I'tarad mengacu kepada pola kata

ift a' a I a dan kata y a' ruuhu yang b erarti menimpakan kepadanya.

Adapun firman Allah dalam surah Huud [11] ayat 54, Sil'oY

ltyt 'il QiaoUah Kami mengatakan kecuali 'relah menimpakan

kepadamu'.). Kalimat sesudah 'illa' adalah sebagai objek, karena

dipengaruhi oleh kata'JP (Kami berkata), maka tidak membutuhkan

kata lain, seperti dilakukan sebagian ulama. Maknanya; kami tidak

mengatakan, kecuali lafazh ini. Dengan demikian, kalimat ini adalah

kutipan seperti perkataan, "Kami tidak mengatakan, kecuali Zaid

berdiri."

y!n:"i * e',:1 W"r",t1i 1u"*"gong ubun-ubttnnya, yaloti

dalam kepemilikan dan kekuasaan-Nya). Ia adalah perkataan Abu

Ubaidah, sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan tentang

awal mula penciptaan, dan di tempat ini hanya tercantum dalam

riwayat Al Kasymihani.
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Ut; jl,', (Dan kepada Madyan). Yakni kepada penduduk

Madyan, karena Madyan adalah nama negeri. Sama dengan firman

Allah dalam surah Yuusuf ll2) ayat ZZ,'elrt... eit SLrl lDan

tanyalah kampung... dan kafilah), yakni penduduk kampung dan

orang-orang yang ikut dalam kafilah. Abu Ubaidah berkata tentang

firman Allah, t:3b 'io.i 'i3i jlt (Oo" Kami mengutus kepada

[pendudukJ Madyan saudara mereka, Syu'aib), "Madyan adalah kata
ghairu munsharif (tidak menerima tanda kasrah dan tanwin- penerj)

karena ia adalah nama negeri yang tergolong mu'anndts (enis
perempuan). Maknanya, kepada penduduk Madyan. Hal itu seperti

firman-Nya, "Tanyalah kampung", yakni penduduk kampung, dan

"tanyalah kafilah", yakni orang-orang yang ikut dalam kafilah.

uW r+v S+7r ",4-irsy)ws 
g\'*iji;<t;*i,'rr>

$tu- ftVaraa'akum zhihriyan [terbuang di belaknng kamuJ, dia

berkata, "Kamu tidak menengok kepadanya." Dikatakan apabila
seseorang tidak menyelesaikan keperluannya, "zltaharta li haajati"

[engkau membelakangi keperluanlruJ...). Pernyataan ini disebutkan
dalam riwayat Al Kasymihani saja. Penjelasannya telah dipaparkan
pada biografi Nabi Syu'aib pada pembahsan tentang cerita para nabi.

r:!til, ,6ilt.i1 @raadzilunaa artinya orang-orang rendah di

antara kami). Kata araadzil mentpakan bentuk jamak dari kata

ardzaal. Mungkin ia dibentuk sebagaimana kaidahnya, seperti

kalimat, d,lei'5l,ei, atau diberlakukan sebagaimana pada isim (kata

benda), seperti kata abthaft. Dikatakan juga bahwa araadzil adalah

bentuk jamak dari kata ardzul dan ia adalah jamak dari kata radzl,

seperti kata kalb, aklub, dart aknalib.

I

i
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5. Firman Allah, 'o*i"o1fut'On arilt i;i tIl,r{ l*i Uii; t
\f"d:

"Dan begitulah adzab Tuhanmu, apabila Dia mengadzab penduduk

negeri-negeri yang berbuat zhalim. Sesungguhnya adzab-Nya itu
adalah sangat pedih lagi keras." (Qs. Huud [1f ]: 102)

.ro.t')
Ar-Rifdul marfuud artinya bantuan yang dibantukan.

Rafadtuhu artinya aku membantunya. Tarkanuu artinya kalian

condong. Falaulaa kaana artinya mengapa tidak ada. Utrifuu artinya

dibinasakan. Ibnu Abbas berkata, "Zafiir dan syahiiq artinya suara

yang keras dan suara yang lemah."

4686. Dari Abu Burdah, dari Abu Musa RA, dia berkata,

"Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah memberi tangguh

kepada orang yang zhalim, hingga apabila Dia menyil<sanya, maka

t i d a k a kan m e I ep as knnny a' . Dia berkata, "Kemudian b eliau membac a,

'Dan begitulah adzab Tuhanmu, apabila Dia mengadzab penduduk

negeri-negeri yang berbuat zhalim. Sesungguhnya adzab-Nya itu
adalah sangat pedih lagi keras'."

\t .u:t,Sri;'Ju:'Jut; hr e; ei gri *i;"; ,riV
?,ti :,sC .;y'ti,;;it:l ,; 4y.& li,r tr ,&'r y

(r.,-f V.i ti>i o\,tJ-db ,f: a;lt .t;i tsltifir'l.ili d}6 s)
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Keteransan:

(Bab firman Allah, "Dan begitulah adzab Tuhanmu, apabila

Dia mengadzab penduduk negeri-negeri yang berbuat zhalim.

Sesungguhnya adzab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras.). Huruf

kaf pada katalil.i? berfungsi sebagai penyerupaan siksaan yang akan

datang dengan siksaan yang terdahulu. Digunakan kata kerja lampau

pada tempat yang seharusnya digunakan kata kerja untuk masa

sekarang dan akan datang 
-msmrru{ 

qira'ah Thalhah bin Al
Musharrif- sebagai penekanan bahwa hal itu benar-benar akan

terjadi.

'ilbi ,ii1.g..5r irjr ,ij,Vr 'i}t 1lr-nyaul marfuud artinya

bantuan yang dibantukan/diberikan. Rafadtuhu artinya aku

membantunyc/. Demikian yang tercantum di tempat ini. Abu Ubaidah

berkata, "Ar-Rifdul marfuud bantuan yang dibantukan/diberikan.

Dikatakan, 'rafadtuhu indal amiir' artinya aku membantunya." Al
Karmani berkata, "Pada sebagian naskah yang ada pada kami tertulis,

'Al 'Aun al mu'iin artinya bantuan yang dibantukan/diberikan'.

Namun, yang diindikasikan dalam penafsiran adalah ma'aan (yang

membantu). Maka mungkin kata al mu'iin di sini berbentuk /a'll
(Subjek) tapi bermakna maful (objek) artinya yang dibantu."

17*j y*; (Tarkanuu artinya condong). Abu Ubaidah berkata

tentang firman Allah dalam surah Huud [11] ayat 113, St t$']'l':

41Is Ult (Jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang

zhalim), "Yakni t'i{f li dl tiy 1 (Jangan menyimpang dan

condong kepada mereka itu)." Dikatakan, rakantu ilaa qaulika (aku

condong/cenderung kepada perkataanmu), yakni aku menghendaki

dan menerimanya. Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ar-Rabi'bin

Anas, "Kalimat, 41tS u"ft ei $ -i 1'), yakni n'l(i;i f*'i I
(Janganlah kal ian meridhai p erbuat an mer eka)."
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'og W,lrf Ii[ (Falaulaa kdana artinya mengapa tidak ada).

Bagian ini dan yang sesudahnya tidak tercantum dalam riwayat Abu

Dzar.Ia adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman

Allah dalam surah Huud [11] ayat 116, ttti "&, 9$r't, oti ::.'Jtt

y Anm mengapa tidak ada daripada umat-umat yang sebelum

kamu orang-orang yang mempunyai keutamaarz), "Yakni apakah

tidak ada dari umat-umat sebelum kamu..." Abdunazzaq

meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Nya, i'it,
dia berkata, "Dalam bacaan Ibnu Mas'ud disebutkan W "

t*i ,tlii (Jtnfuu artinya dibinasaknn). Ini adalah

penafsiran berdasarkan konsekuensinya. Maksudnya, at-taraf
(bermegah-megah) menjadi sebab kebinasaan mereka. Abu Ubaidah

berkata tentang firman Allah dalam surah Huud [11] ayat 116, dft
y tlii 6 r31J& alt (Dan orang-orang yang zhalim hanya

mementingkan kenilonatan yang mewah yang ada pada mereka),

"Yakni apa yang menyebabkan mereka sombong dan takabbur

darip ada menj alankan perintah Allah bahkan menghalanginya. "

Wi"Sj 1Zafiir dan syahiiq..). Masalah ini telah dijelaskan

pembahasan tentang awal mula penciptaan.

o i o , 1. o t
yri'*'ot';. g.i U. U';. vQi (Buraid bin Abi Burdah menceritakan

kepada kami dari bapaknya). Demikian tercantum dalam riwayat Abu

Dzar. Adapun periwayat lainnya menukil dengan redaksi, "Dari Abu

Burdah" sebagai ganti kata "bapaknya", dan inilah yang lebih benar,

karena Buraid adalah Ibnu Abdullah bin Abi Burdah, maka Abu

Burdah adalah kakeknya bukan bapaknya. Namun, kakek juga dapat

disebut bapak dalam arti majaz.

LtgtJ. .# hr "01 
1 S 

"tungguhnya 
All ah memberi t angguh kep ada

orang yang zhalin). Maksudnya, memberi tempo. Dalam riwayat At-
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Tirmidzi dari Abu Kuraib, dari Abu Muawiyah, ..+U ilrr 'ot

(Sesungguhnya. Allah memberi tangguh), terkadang juga dia
menyebutk*, &.i (memberi tempo). Lalu diriwayatkan dari Ibrahim

bin Sa'id Al Jauhari, dari Abu usamah, dari yazid dengan kata uI!
(memberi tangguh), tanpa keraguan. Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa
Imam Muslim, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i meriwayatkannya melalui
beberapa jalur dari Abu Muawiyah dengan kata ,N (memberi

t an g guh) tanpa keraguan.

* i i.t;i ti1 up lttrngga apabila Dia menyil<sanya, maka

tidak alan melepaskannya). yakni tidak membiarkannya lolos.
Maksudnya, apabila Allah membinasakannya maka Dia tidak akan
mengangkat kebinasaan itu darinya. Atas dasar ini maka kezhaliman
ditafsirkan dengan arti kesyirikan secara mutlak. Jika ditafsirkan
dengan makna yang lebih umum, maka harus dipatrami sesuai dengan
makna yang cocok. Dikatakan, makna lam yulritha, yakni tidak
mengakhirkannya. Namun, pemyataan ini perlu ditinjau kembali,
karena timbul asumsi jika orang yang zhalim dipecat dari
kedudukannya dan dihinakan, maka dia tidak akan kembali kepada
kehormatannya semula. Padahal fakta di lapangan justru menyalahi
hal itu. Untuk itu, lebih baik mernahaminya seperti yang telah saya
sebutkan.

6. Firman Auah, o!*al tl #r' 4 6':i :6, e* itUr Vi,
G1 tu' ai i U.'t''-i;r',.rJ'-

"DAn dirikanlah sembahyang itu poda kedua tepi siang (pagi dan
petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam.

sesanggahnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan
(dosa) perbuatan-perbuatan yang burulc rtulah peringatan bagi

orang-orang yang ingat.r, (es. Huud [lll: lla)
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Zulafan artinya beberapa waktu setelah beberapa waktu. Dari
sinilah di ambil narna muzdalifah. Az-Zulaf artinya
kedudukar/pangkat sesudah kedudukan/pangkat. Zulfa a adalah bentuk
mashdar dari kata qurbaa (dekat). Izdalafuu artinya mereka
berkumpul . Azl afn aa artinya Kami mengumpulkan.

'J;, 
;G ,";$ r'Gti qtbi >L., oi.; ir ,f , )y /t ;r
adi;rr 

eir> * u;!u ,'i'ei; Ti *r lt\t J:" it
aui ,>r:{"tt ;#i crr::.Ar tf gilr 'c a':: tti8'

4687. Dari Ibnu Masud RA, bahwa seoriurg laki-laki pernah
mencium seorang perempuan, lalu laki-laki itu datang kepada
Rasulullah dan menceritakan kejadiannya. Kemudian turunlah ayat,
'Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang)
dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya
perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-
perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang
ingat'. Laki-laki itu berkata, 'Apakah ini untukku?' Beliau bersabda,
'Bagi siapa saja di antara umatku yang mengerjakannya'.

Keterangan:

(Bab "Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang dan
s eb agian daripada w aktu malam, s esungguhnya perbuatan-perbuatan
yang baik itu, menghapuskan [dosal perbuatan-perbuatan yang
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buruk".). Demikian disebutkan dalam riwayat Abu Dzar. Adapun

periwayat selainnya menyebutkan ayat secara lengkap.

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud 'dua tepi siang'.

Dikatakan ia adalah Subuh dan Maghrib. Ada juga yang mengatakan

Subuh dan Ashar. Dari Malik dan Ibnu Habib dikatakan, "Subuh

adalah tepi dan Zhuhur serta Ashar adalatr tepi yang lain."

lF o "i;i ,',ilr ,'^a1iit 'e ,i ,:bu -t ; c:oa :(iij
uUe :ut:ii :j;"2r tps'pt .c.;dt |"tM i,: gii Qulafan artinya

beberapa waktu setelah beberapa wahu. Dari sinilah diambil nama

Muzdalifah. Az-Zulaf artinya kedudukan/pangknt sesudah

kedudukan/pangknt. Zulfaa adalah bentuk mashdar dari kata qurbaa

[dekatJ. Izdalafuu artinya merel<a berlatmpul. Azlafna artinya Kami

mengumputkan). Abu Ubaidatr berkata tentang firman-Nya, q'i::i

Ft, "r*sudnya, waktu-waktu. Bentuk tunggalnya adalatr zulfah,

artinya waktu, kedudukan, kedekatan. Dari sini diambil nama

Muzdalifah.

Abu Ubaidatr berkata tentang firman Allatt dalam suratr Asy-

Syuaraa' l26J ayat go, '#$. tfJ 
7i;:b, Yakni surga didekatkan

kepada orang-orang bertakwa. Dikatakan,' lahuu indiy zulfaa' artinya

dia memiliki kedekatan denganku. Adapun firman-Nya dalam suratr

Asy-Syu'araa' [26] ayat 64, u-7lt j fA':ii, yakni kami kumpulkan di

sana golongan yang lain. Dari sini diarnbil penyebutart 'lailatul
mudzdalifalz' (malam Mudzdalifah), maksudnya malam berkumpul

(bagi jamaah haji yang bertolak dari Arafah menuju Mina -ed).

Kemudian terjadi perbedaan dalam menentukan maksud kata

'zulaf'(sebagian waktu malam) pada ayat ini. Dari Malik dikatakan

bahwa ia adalatr Maghrib dan Isya'. Berdasarkan ini, para ulama

madzhab Hanafi menarik kesimpulan tentang wajibnya shalat Witir,

karena kata zulaf adalatr bentuk jamak yang minimal terdiri dari tiga.

Maka Maghrib dan Isya' harus ditambah satu lagi, yaitu Witir.
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Namun, alasan tidak kuat. Dalam riwayat Ma'mar telah disebutkan-

"Qatadah berkata, 'dua tepi siang adalah Subuh dan Ashar. sedanskan

sebagian daripada waktu malam adalatr Maghrib dan Isya'."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini Musaddad dan

Yazidbin Zurai', dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Utsman, dari Ibnu

Mas'ud RA. Pada sanad ini disebutkan; Musaddad menceritakan

kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami dari

Sulaiman At-Taimi. Sementara Ath-Thabarani meriwayatkan dari

Mu'adz bin Al Mutsanna, dari Musaddad, dari Salam bin Abi Muthi',

dari Sulaiman At-Taimi. Tampaknya Musaddad menukil riwayat ini

dari dua syaikh. Abu Utsman yang dimaksud adalah An-Nahdi. Dalam

riwayat Al Ismaili dan Abu Nu'aim disebutkan, "Abu Utsman

menceritakan kepada kami."

'crii fn ei y in' ,,u y' lt-i ;6 ,ii$ {}t q q.ali:r'l.j'oi

'i 1Boh.o seorang laki-laki mencium seorang perempuan, lalu laki-

laki itu datang kepada Rasulullah dan menceritakan kejadiannya).

Dalam riwayat Mu'tamir bin Sulaiman dari bapaknya yang dikutip

Muslim dan Al Ismaili disebutkan bahwa laki-laki tersebut mencium

seorang perempuan, atau menyenfuh dengan tangannya, maka seakan-

akan dia bertanya tentang kafarat (tebusan) bagi perbuatan itu.

Abdtrrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Sulaiman At-Taimi

dengan sanad-nya,:ift ,Y ,rb hi q? (Seorang laki-laki memukul

pantat seorang perempuan). Dalam riwayat Muslim dan para penulis

kitab Sunan disebutkan dari Simak bin Harb, dari Ibrahim An-

Nakha'i, dari Alqamah dan Al Aswad, dari Ibnu Mas'ud, Jl.}.i;E
y V,irjf 1rii ;lar;t'c'*i d\:{l;;6.:Jui *t y ilr i;;r
ei, G.t J"6 ,6it ,d:6 ,WEi il J * :o (seorans taki-taki

datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, alcu

mendapati seorang perempuan di kebun, lalu aku melakukan segala

sesuatu dengannya, hanya saja aht tidak menyetubuhinya, aku

mencium dan memeluknya, maka lakukanlah apa yang engkau sukai
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terhadapku). Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Al A'masy, dari

Ibrahim An-Nakha'i dia berkat a, 'J't'') 
U i,Sui A:t:-\t f it'ol'i ,E

VEi nt ,J ll *i i ,h!j' ,;r';- 6 t4, * :1;' & *s ;rr lFutan

Ibnu Ma'attib Al Anshari datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku

masuk ke tempat seorang perempuan dan melakukan terhadapnya

seperti apa yang dilakukan seseorang laki-laki terhadap istrinya,

kecuali aku tidak meny etubuhinya'.).

Ibnu Abi Khaitsamah j,rga meriwayatkannya, tetapi dia

berkata, "Jl'i 16 lA\\ 4lAtLi lsnorong laki-laki dari kalangan

Anshar yang diberi nama Mu'atttb). Sebagian sumber menyebutkan

namanya adalah Ka'ab bin Amr, yakni Abu Al Yasr Al Anshari,

seperti dikutip At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan AlBazzar, dari jalur Musa

bin Thalhah, dari Abi Al Yasr bin Amr, bahwa dia didatangi seorang

perempuan 
-suami 

perempuan itu diutus Nabi SAW dalam suatu

ekspedisi- maka perempuan itu berkata kepadanya, "Juallah

kepadaku kurma dengan safu dirham", aku berkata kepadanya, "Di
rumah ada kurma yang lebih baik daripada ini." Maka dia berangkat

bersama perempuan itu, lalu dia mencubitnya dan menciuminya.

Setelah itu dia keluar dan bertemu Abu Bakar. Dia pun mengabarkan

perkara itu, dan Abu Bakar berkata, "Bertaubatlah dan jangan ulangi",

kemudian dia datang kepada Nabi SAW.

Dalam riwayatnya disebutkan bahwa dia shalat Ashar bersama

Nabi SAW, maka turunlatr ayat itu. Dari Ibnu Mardawaih dari Abu

Buraidah, dari bapaknya disebutkan, '6, f t J :U\\ ni?;t c.'rV

'^;Abi e\ y ili ,;ii+ otiS 'cJl;tj 
:a-lu, ,3r lseorang wanita

Anshar datang kepada seorang laki-laki peniual kurma di Madinah,

dia adalah perempuan yang cantik ielita. Ketika laki-laki itu

melihatnya, perempuan itu membuatnya tertarik), lalu disebutkan

seperti di atas. Namun, riwayat ini tidak menyebutkan nama laki-laki

yang dimaksud, tidak juga nama perempuan itu maupun suaminya.
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Sebagian pensyarah Shahih Bukhari mengatakan bahwa nama

laki-laki itu adalah Nabhan At-Tammar. Sebagian lagi mengatakan

Amr bin Ghaziyah. Ada juga yang mengatakan Abu Amr Zaid bin
Amr bin Ghaziyah. Dikatakan juga ia adalah Amir bin Qais. Sebagian

mengatakan namanya adalah Abbad.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kisah Nabhan At-Tammar
disebutkan Abdul Ghani bin Sa'id Ats-Tsaqafi -salah seorang

periwayat lemah- dalam tafsirnya, dari Ibnu Abbas. Ats-Tsa'labi dan

selainnya meriwayatkannya dari jalur Muqatil, dari Adh-Dhahhak,

dari Ibnu Abbas, ,P a'rot t* : LE ry'"A; if;t &1 .trXilt dtii 0i

tr e iv'al';t o"k"o1'liq;J@ *t y a' .p Vt Gu ,:?f i W'i*,
rii6':1 ry'i fp ts1. g-iql jrr iur 

'J:lii ,i'F"l i*3 u*i +ii ,a'

;-i$i |cii q:i :* )t'J'i'; s- iSath, g ,'03:tt a,-lr lilr gf s'ni;ai

;,-ir 1rri8r j,* ;,t'Ut eb dF tqfrjfu-b\ $ (Nabhan At-rammar

didatangi seorang perempuan yang sangat cantik untuk membeli

kurma darinya. Maka dia memegang-megang pantatnya dan dia
menyesal, lalu dia datang kepada Nabi SAW dan beliau bersabda,
'Berhati-hatilah engkau terhadap istri seorang yang sedang

berperang dijalan Allah', maka dia pergi dan menangis, berpuasa,

dan terus shalat. Maka Allah menurunkan firman-Nya, 'Dan orang-
orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri-
diri mereka, niscaya mereka ingat kepada Allah'. Hal itu
diberitahukan kepadanya, maka dia memuji Allah dan berkata,
'Wahai Rasulullah, ini taubatku telah diterima, maka bagaimana agar
syukurku diterima'. Akhirnya turunlah ayat, 'Dirikanlah shalat pada
dua tepi siang'"). Saya (Ibnu Hajar) katakan, sekiranya riwayat ini
akurat mesti dipahami sebagai kejadian yang lain, karena redaksinya

memiliki perbedaan dengan riwayat-riwayat sebelumnya.

Adapun kisah Ibnu Ghaziyah diriwayatkan Ibnu Mandah dari

Jalur Al Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, t(8t f * a72[r ;ft (dirikanlah shalat di kedua tepi siang), dia

FATHUL BAARI - 725



berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan Amr bin Ghaziyah. Dia
adalah penjual kurma lalu di datangi seorang perempuan untuk
membeli kurma, maka Amr tertarik kepadanya." Namun, Al Kalbi -
salah seorang periwayat hadits ini- dinyatakan lemah. Kalaupun
riwayat ini akurat, maka harus dipahami sebagai kejadian yang lain.
Az-Zamak,hsyari menduga bahwa Amr bin Ghaziyah adalah Abu Al
Yasr, maka dia pun menegaskan demikian sehingga mengalami

kekeliruan.

Mengenai riwayat Ahmad dan Abd bin Humaid serta selain

keduanya dari hadits Abu Umamah, dia berkata, * Ct dt ,yt ,V
oi i),bst €Jii ,wi 'oz '4i "r* '&.it aib L*i ,;\,lul, &: * )itt

,lts s"*lr l>i;.LG cibi'$ 'dt ry q *? t u"\1 ,lut'p'}t
z,lt :*),ii .u'jL'$ iur Lf ,,:6 ,e,jri rt.;; i.t2sr,stasI ;,lC ;

(Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Aku telah
melanggar satu hukum, maka tegakkanlah hukuman atasku'. Beliau
tetap diam hingga dia mengulangi tiga kali. Akhirnya shalat
didirikan, lalu beliau memanggil laki-laki itu dan berkata,
'Bagaimana engkau lihat ketikn engkau keluar dari rumahmu,
bukankah engkau telah berwudhu seraya memperbaiki wudhumu?'
Orang itu berkata, 'Benar!' Nabi bertanya, 'Kemudian engkau turut
shalat bersama kami?' Laki-laki itu berkata, 'Benar!' Beliau
bersabda, 'Sesungguhnya Allah telah mengampunimu'. Lalu beliau
membacakan ayat ini). Ini adalah kisah lain yang secara zhahir lebih
akhir daripada turunnya ayat. Barangkali laki-laki itu mengira bahwa
setiap kesalahan memiliki hukuman tertentu (hadd), maka dia
mengatakan telah melakukan satu kejahatan yang berhak
mendapatkan hukuman. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada

pembahasan tentang hudud (hukuman).

Kisah Amir bin Qais disebutkan Muqatil bin Sulaiman dalam
tafsirnya. Sedangkan kisah Abbad dikutip Al Qurthubi tanpa

menisbatkannya kepada seorang pun. Abbad adalah nama kakek Abu
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Al Yasr. Barangkali dia menyebutkan nasabnya kemudian terhapu:

Namun, yang paling kuat bahwa dia adalatr Abu Al Yasr.

e't y 1r' & )t'Jyt Gb go datang kepada Rasuluiiai

SAW). Dalam riwayat Abdurrazzaq disebutkan bahwa dia datang

kepada Abu Bakar dan Umar. Kemudian di dalamnya disebutkan. t(i
'J'Ji & s)"rf r ,j,i F ,,.tri rul ,ii11 ,Jr, us atk "* iL ;; (Maka

semua yang ditanya tentang kafarat perbuatan itu berkata, 'Apakah

perempaun itu belum menikah?' Si laki-laki menjawab, 'Benar!',

maka yang ditanya berkata, 'Aku tidak tahu', hingga Allah

menurunkan [ayatJ). Lalu disebutkan kelanjutan hadits. Tambahan ini

tecantum dalam hadits Yusuf bin Mihran dari Ibnu Abbas yang

dikutip Ahmad tanpa kalimat, "Aku tidak tahu."

9:f 'd,i ,}i')t j6 @aki-taki itu berkata, "Apakah ini

untukku"),yatni apakah ayat ini khusus untukku. Maksudnya, apakah

shalatku dapat menghilangkan kemaksiatanku? Secara zhahir bahwa

pelaku kisah itu sendiri yang bertanya. Ahmad dan Ath-Thabarani

meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata, d.f i, 
'J|j 

6- ;J6
'lui .ho /Cn.|Y,;r-G,z;5 r; l,i6; [:)T*'*a:rattzitt o,t$ilLe

'.;.L O:*b |*t y il' ,rp 'nir lWanai Rasulullah, apakah ini untukku

secara khusus atau untuk manusia secara umum? " Umar pun

memukul dadanya dan berkata, "Tidak, bukan untuk individu tertentu,

bahkan untuk manusia secara umum." Nabi SAW bersabda, "Umar

benar.").

Dalam hadits Abu Al Yasr disebutkan, { yr'l'i-',, ri ,!*l jrli

Le 6"t"orang berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah untulmya secara

khusus?'). Sementara dalam riwayat Ibrahim An-Nakha'i yang dikutip

Imam Muslim disebutkan , 13€ 
1:tS. ?1 

'o:r\ i1 itt S|, U lA Jui

(Mu'adz berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah untulcnya sendirian atau

untuk manusia seluruhnya?). Ad-Daruquthni juga menukil hadits yang
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serupa dari Mu'adz. Namun, semua ini dipahami bahwa yang bertanya

ada beberapa orang.

"1 ",fl ,t Wr,ry oJ ,Jti (Beliau berkata, "Untuk siapa di antara

umatku yang mengerjakannya"). Pada pembahasan tentang shalat

telah disebutkan melalui jalur ini dengan lafazh, '{ ,;,,lgi".il. :JU

(Beliau bersabda, 'Untuk semua umatku'.).

Makna zhahir firman Allah, 'Sesungguhnya perbuatan-

perbuatan yang baik itu menghilangkan (dosa) perbuatan-perbuatan

yang buruft', dijadikan pegangan oleh kelompok Murji'ah. Mereka

berkata, "Perbuatan baik menghapuskan semua dosa yang besar

maupun yang kecil." Namun, mayoritas ulama memahami pernyataan

mutlak ini untuk hal-hal tertentu yang termuat dalam hadits yang

shahih, ';.I3'it ,fJr 6 r^i:L A,ituf- :iUt j\a'.lZtt'o1(sesungguhnya

shalat hingga shalat berikutnya merupakan kafarat apa yang ada di

antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi). Sekelompok

berkata, "Apabila dosa-dosa besar dij auhi, maka perbuatan-perbuatan

yang baik menjadi kafarat (penghapus) bagi selain dosa-dosa besar,

dan jika dosa-dosa besar tidak dijauhi, maka perbuatan-perbuatan baik

tidak dapat menghapuskan dosa apapun."

Ulama yang lain berkata, "Jika dosa-dosa besar tidak dihindari,

maka perbuatan baik tidak dapat menghapuskan dosa besar, tetapi bisa

menghapus dosa-dosa kecil." Pendapat lain mengatakan; maksudnya

perbuatan-perbuatan baik menjadi sebab ditinggalkannya perbuatan

buruk, seperti firman Allah, ;;rt "dt f ,#,1 tl'lar bl

(Sesungguhnya shalat mencegah dari perbuatan keii dan mungkar),

bukan berarti ia menghapuskan semua dosa, dan ini adalah pendapat

sebagian kelompok Mu'tazilah.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Sebagian ulama di zaman ini

mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang baik menghapuskan

semua dosa. Mereka berdalil dengan ayat ini dan ayat-ayat lain serta

hadits-hadits yang menunjukkannya." Lalu dia berkata, "Namun,
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pandangan mereka ditolak oleh adanya anjuran bertaubat dari dosa-

dosa besar yang telah dilakukan. Sekiranya perbuatan baik
menghapuskan semua dosa, tentu tidak membutuhkan taubat."

Hadits ini dijadikan dalil tentang tidak wajibnya memberikan

hadd (hukuman) kepada seorang yang mencium perempuan,

memegangnya, atau yang sepertinya, dan tidak perlu dijatuhi hukuman

peringatan kepada siapa yang melakukarurya, lalu bertaubat dan

menyesalinya. Ibnu Al Mundzir menyimpulkan tidak adanya hadd
(hukuman) bagi siapa yang ditemukan bersama perempuan yang

bukan mahramnya dalam satu kain.
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